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 1  UVOD

Za nami je zelo aktiven in pester mesec. 11. marca so se na 21. redni letni skupščini sestali županje in župani 
občin članic Združenje občin Slovenije in sprejeli poročilo o delu združenja v letu 2018, program dela in 
fi nančni načrt za leto 2019, imenovano pa je bilo tudi vodstvo ZOS za novo mandatno obdobje. Povabilu na 
skupščino se je odzval tudi minister za javno upravo Rudi Medved. S sprejetimi sklepi in stališči Skupščine 
ZOS smo seznanili tudi Vlado RS in pristojna ministrstva.

V mesecu marcu je z delom nadaljevala vladna delovna skupina za znižanje stroškov občinam. Odvili so se 
štirje sestanki, katerih sta se udeležili tudi predstavnici ZOS. Nekaj smo se dogovorili, veliko pa se bo še treba. 
V aprilu se bodo sestanki nadaljevali s predstavniki ministrstev za zdravje, pravosodje ter gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Prav tako pa bo v aprilu potekal sestanek z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, na 
katerem bodo pogovori tekli o konkretnih rešitvah, ki prinašajo manj stroškov občinam.

Z ministrom Rudijem Medvedom sta se sestali delegaciji Odbora regij in Kongresa lokalnih in regionalnih 
oblasti pri Svetu Evrope. Razpravljali so o  poročilu opazovalne misije Sveta Evrope na zadnjih rednih lokalnih 
volitvah v Sloveniji, predsedovanju Republike Slovenije Svetu EU leta 2022 in o imenovanju nadomestnih 
članic in članov delegacij v primerih, ko jim je po rednih lokalnih volitvah prenehal mandat v občini. 

Državni zbor je v mesecu marcu dvakrat odločal o noveli Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2018 in 2019. Ponovno odločanje je bilo potrebno, ker je Državni svet RS vložil veto na zakon. 

Na pristojna ministrstva smo poslali tudi nekaj predlogov in pripomb na predlagano zakonodajo. Tako smo 
na MIZŠ poslali pripombe k predlogu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo, opozorili MF na težave občin pri nakupu premoženja agrarnih skupnosti in MP poslali 
pripombe k Predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov. 

Vabimo vas, da se v mesecu aprilu udeležite seminarja z naslovom  Procesni koraki pri občinskih javnih razpisih 
in najpogostejše napake pri poslovanju občin, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Računskim sodiščem RS. 
Seminar bo 9. 4. 2019 potekal v dvorani Državnega sveta RS.

Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni 
strani Združenja občin Slovenije. Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne, nas pokličite na 01/230 6330, 
ali nam pišite na info@zdruzenjeobcin.si.
Želimo vam prijetno branje.
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PREDLOG PRAVILNIKA O POSEBNIH 
ENOTAH VREDNOTENJA
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog 
Pravilnika o posebnih enotah vrednotenja in ga poslalo 
v javno obravnavo.
Pravilnik se izdaja z namenom izvrševanja četrtega odstavka 
3. člena in tretjega odstavka 21. člena Zakona o množičnem 
vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1). S pravilnikom se 
podrobneje opredeljuje katere nepremičnine oz. njihovi 
deli sestavljajo PEV, ki se v skladu z ZMVN-1 vrednotijo 
z modeli posebne enote vrednotenja – modelom za ben-
cinske servise (PNB), modelom za elektrarne (PNE) oz. 
modelom za marine in pristanišča (PNP). Prav tako se 
določijo in uredijo pravila za razdelitev posplošene  vred-
nosti PEV na njihove posamezne sestavne dele.
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 2. 4. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O GASILSTVU
Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo pred-
loga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
gasilstvu, ki gaje pripravilo Ministrstvo za obrambo.
Temeljni cilj predloga zakona je omogočati nadaljnji 
razvoj gasilstva ter povečati usklajenost, racionalnost 
in učinkovitost izvajanja operativnih nalog gasilstva. 
Pripravljavci pa so med cilji zapisali še ureditev evidenc 
na področju gasilstva, zagotovitev primernega števila op-
erativnih gasilcev za izvajanje nalog pri opravljanju javne 
gasilske službe, ureditev pogojev za vodenje poklicnih gasil-
skih enot in sestav ter ureditev pristojnosti za usposabljanje 
gasilcev. 
Predlog na novo določa aktivnosti, opredeljene kot »druge 
operativne naloge«, ki jih gasilske organizacije izvajajo kot 
pridobitno dejavnost, uvaja pojma »gasilec pripravnik« in 
»gasilec veteran«, ki bosta pod pogoji, določenimi v zakonu, 
lahko sodelovala v intervencijah kot operativna člana. 
Podrobneje opredeljuje pojem »gasilske nepremičnine«, ki 
jih gasilske enote uporabljajo za izvajanje svoje dejavnosti.
Predlog zakona ureja področje evidenc, ki jih bodo vodili 
upravičenci, in sicer ministrstvo, pristojno za gasilstvo, 
Gasilska zveza Slovenije in Združenje slovenskih poklic-
nih gasilcev, ter upravičenost do vpogleda v evidence. 
Predlog tudi na novo ureja posebne pogoje, ki jih morajo 

2  AKTUALNA PREDLAGANA 
ZAKONODAJA

PREDLOG ZAKONA O VARSTVU 
OSEBNIH PODATKOV
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
Cilj predloga zakona je zagotoviti izvrševanje določb 
Splošne uredbe in Direktive v pravnem redu Republike 
Slovenije, tako da bi s sistemskega vidika bilo čim več 
vprašanj bilo urejeno ali rešeno v sistemskem zakonu s 
področja varstva osebnih podatkov in tako zagotovljeno 
uresničevanje osebne človekove pravice do varstva osebnih 
podatkov (38. člen Ustave Republike Slovenije). 
Določena je nova ureditev za osebe, ki znotraj upravljavcev 
ali obdelovalcev zagotavljajo varstvo osebnih podatkov, 
zlasti ko gre za tvegane ali množične obdelave osebnih 
podatkov, namreč pooblaščene osebe za varstvo osebnih 
podatkov. Ne uvaja se reguliran poklic, ampak neod-
visne osebe znotraj upravljavca ali obdelovalca, ki naj 
preprečijo tveganja ali kršitve varstva osebnih podatkov. 
Glede izobrazbe pooblaščenih oseb za varstvo osebnih 
podatkov predlagana ureditev določa najmanj izobrazbo 
pridobljeno po študijskem programu druge stopnje , ozi-
roma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po 
študijskem programu druge stopnje. Nadalje se znanje in 
usposobljenost s področja varstva osebnih podatkov izka-
zuje s potrdili delodajalcev o treh letih delovnih izkušenj 
s področja varstva osebnih podatkov ali s potrdili ali cer-
tifikati, pridobljenimi na državni ali mednarodni ravni 
glede usposabljanj s področja varstva osebnih podatkov
Predlog zakona je že bil v postopku sprejemanja, vendar 
se je postopek ustavil zaradi odstopa prejšnje Vlade RS. 
Zakon bi moral biti uveljavljen že 6. 5. 2018, ko je potekel 
rok za zakonodajno izvedbo Direktive (EU) 2016/680 
oziroma 25. 5. 2018 ko bi moral biti slovenski Zakon o 
varstvu osebnih podatkov usklajen s Splošno uredbo o 
varstvu podatkov. Zato mora zakon biti sprejet in objav-
ljen v Uradnem listu Republike Slovenije ter uveljavljen 
v mesecu juliju 2019.
Predloge in pripombe sta nam lahko poslali do 22. 3. 2019.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_PRAVILNIK_O_POSEBNIH_ENOTAH_VREDNOTENJA_MAREC_2019.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_PRAVILNIK_O_POSEBNIH_ENOTAH_VREDNOTENJA_MAREC_2019.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MOP_PRAVILNIK_O_POSEBNIH_ENOTAH_VREDNOTENJA_MAREC_2019.pdf
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MORS_ZAKON_O_GASILSTVU_MAREC_2019.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MORS_ZAKON_O_GASILSTVU_MAREC_2019.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MORS_ZAKON_O_GASILSTVU_MAREC_2019.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MP_ZVOP-2_6.3.19.pdf
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izpolnjevati kandidati za poklicnega gasilca, poklicni gas-
ilci, ki kot operativni vodje vodijo delo v poklicni gasilski 
enoti, in poklicni gasilci, ki kot poveljniki vodijo opera-
tivno delo v poklicni gasilski enoti.
Predlog zakona uvaja možnost organiziranja skupne gas-
ilske enote, ki jo lahko ustanovijo gospodarske družbe, 
zavodi in druge organizacije, ki delujejo na zaokroženem 
industrijskem kompleksu. Na področju usposabljanja 
novela natančneje določa, katera usposabljanja se izvajajo 
le v gasilski šoli, katera pa izvaja Gasilska zveza Slovenije 
oziroma druga pooblaščena institucija.
Predlog zakona v 26. členu uvaja novost pri zavarovanju 
prostovoljnih gasilcev, in sicer, da lahko občina za njih 
zagotavlja tudi druge oblike zavarovanja. 
35. člen predloga zakona dodaja nov četrti odstavek, ki 
določa, da stroške povezane z vodenjem intervencijami 
krije lokalna skupnost oz. država.
Posodablja se tudi področje aktiviranja gasilskih enot. 
Predlog opredeljuje načrte aktiviranje gasilskih enot 
širšega pomena in daje podlago za določitev posebnega 
alarmnega znaka za aktiviranje gasilskih enot, namesto 
sedaj predpisanega znaka za »opozorilo«.
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 25. 4. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV PRAVILNIKA O VSEBINI 
VPRAŠALNIKOV ZA PRIDOBIVANJE 
PODATKOV ZA POTREBE 
MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog spre-
memb in dopolnitev Pravilnika o vsebini vprašalnikov za 
pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja 
in ga poslalo v javno obravnavo.
Pravilnik se spreminja zaradi zagotavljanja kakovostnejših 
podatkov o posebnih enotah vrednotenja na podlagi iz-
vedene analize trga nepremičnin v skladu z 11. in 12. 
členom Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin 
(ZMVN-1). 
41.člen ZMVN-1 ureja način pridobivanja podatkov o 
trgu nepremičnin ali o nepremičninah, ki jih je v skladu s 
13. členom treba sistemsko zbrati za kakovostno izvedbo 

določitve modelov vrednotenja. Podatki se pridobivajo 
neposredno od oseb, ki opravljajo dejavnost, z vprašalniki, 
in se evidentirajo v evidenci vrednotenja. Zbrani podatki 
se najprej uporabijo za postopek določanja modelov 
vrednotenja, po določitvi teh modelov z vladno uredbo o 
določitvi modelov vrednotenja pa tudi za pripis posplošene 
vrednosti.
V postopku določanja modelov je organ vrednotenja 
ugotovil, da je treba za kakovostno določitev modelov 
vrednotenja za posebne enote vrednotenja, kot tudi za 
kasnejši pripis posplošene vrednosti v vsebino vprašalnikov, 
vključiti dodaten in spremenjen nabor podatkov, zato je 
potrebno sedaj veljavni pravilnik dopolniti.
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 2. 4. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG PRAVILNIKA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
PRAVILNIKA O FINANCRANJU IN 
SOFINANCIRANJU VLAGANJ V 
GOZDOVE
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili ob-
javo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v 
gozdove.
Med drugimi se spreminja 13. člen pravilnika, ki je do 
sedaj določal vrsto aktivnosti, ki se sofinancirajo v državnih 
gozdovih, sedaj pa se k temu dodajajo še gozdovi v lasti 
občin.
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 4. 4. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ENAKIH 
MOŽNOSTIH ŽENSK IN MOŠKIH
Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo 
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o enakih možnostih žensk in moških, katerega je pri-
pravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MDDSZ_ZAKON_ENAKE_MOZNOSTI_ZENSK_IN_MOSKIH_MAREC_2019.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/MDDSZ_ZAKON_ENAKE_MOZNOSTI_ZENSK_IN_MOSKIH_MAREC_2019.pdf
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Predlog zakona predstavlja nadgradnjo predloga po-
slanskega zakona, ki je bil umeščen na dnevni red 61. 
izredne seje državnega zbora prejšnjega sklica. Predlog je 
dopolnjen z dopustnimi izjemami od uveljavljanja načela 
uravnotežene zastopanosti spolov. Ker se je s poslanskim 
predlogom sprememb Zakona del materije Uredbe o 
kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti 
spolov prenašal na zakonsko raven, predlog na zakonsko 
raven prenaša še del uredbe, ki opredeljuje izjeme od načela 
uravnotežene zastopanosti. S tem so imenovanja tako za 
vladno kot lokalno raven urejena z zakonskimi določbami 
in uredba lahko preneha veljati. V praksi se je izkazalo kot 
nesmiselno podrobno opredeliti postopek imenovanj, saj 
gre za veliko raznolikost zavezancev in specifike imenovanj. 
Zato se s predlagano ureditvijo posameznih načinov 
imenovanja na vladni in na lokalni ravni ne predpisuje 
in je prepuščena predlagateljem, s predlogom zakona pa 
zasledujemo cilj, torej bolj uravnoteženo zastopanost žensk 
in moških pri odločanju. 
Tako se predlog zakona med drugim dopolnjuje s 30.a 
členom, ki govori o uravnoteženi zastopanosti spolov na 
ravni samoupravne lokalne skupnosti.
Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete do 8. 4. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV 
ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE
Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo 
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, 
ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance.
Zakon ureja opravljanje plačilnih in drugih storitev za 
neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih 
proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, register proračunskih uporabnikov ter naloge 
in organizacijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila.
Predlog zakona se spreminja v treh členih, in sicer:
•	  v 1. členu, ki določa tudi prenos evropske direktive o 

izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju;
•	 z novimi izrazi SE dopolnjuje 2. člen predloga zakona;

•	 28. členu se dodaja 28.a člen, ki opredeljuje obveznost 
prejemanja in obdelave e-računov, izdanih skladno z 
evropskim standardom.

•	 Spreminja oz. dopolnjuje pa se tudi 34. člen, ki določa 
globe za prekrške. Tako se med drugim z globo od 
1.000 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje od-
govorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika 
posameznika, posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ali državnega organa ali samoupravne lo-
kalne skupnosti, ki v zvezi s plačevanjem obveznosti 
iz naslova  pogodb zavrne prejem e-računa, ki je izdan 
v skladu z evropskim standardom (prvi, drugi in tretji 
odstavek 28. a člena).

Predloge in pripombe sta nam lahko poslali do 28. 3. 2019.

PROJEKT PRIPRAVE REGIONALNIH 
PROGRAMOV ZA NASLEDNJE 
PROGRAMSKO OBDOBJE PO LETU 
2020 - OPERATIVNI NAČRT O 
SODELOVANJU MINISTRSTEV PRI 
PRIPRAVI REGIONALNIH RAZVOJNIH 
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2021–2027
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je 
v pregled in pripombe poslalo predlog vladnega gradiva, 
s katerim spreminjajo Operativni načrt, pri izvajanju 
katerega je prišlo do večjih zamud. 
10. 1. 2019 je Vlada RS ob pregledu neizvedenih sklepov 
ugotovila, da so v operativnem programu vključene naloge 
v nekaterih primerih časovno neizvedljive in rok podaljšala 
do 31. 3. 2019. 
V Prilogi 1 je zato spremenjen operativni načrta z novo 
časovnico, ki predvideva pripravo osnutkov strateških 
delov regionalnih razvojnih programov do konca sep-
tembra 2019 ter osnutkov   programskih delov region-
alnih razvojnih programov do konca septembra 2020. 
Operativni načrt je tudi vsebinsko prenovljen in usklajen 
s predvidenimi okvirnimi roki za programiranje evropske 
kohezijske politike.
Operativni načrt je dopolnjen s Prilogo 2: “Cilji in us-
meritve regionalne politike ter strateška izhodišča prostor-
skega razvoja za pripravo regionalnih razvojnih programov 
2021–2027”, ki združuje doslej posredovane usmeritve 
posameznih resorjev.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete 11. 4. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH DOLOČENIH ZAKONOV 
NA PODROČJU KMETIJSKE ZEMLJIŠKE 
POLITIKE
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dalo 
v javno obravnavo osnutek Zakona o spremembah in 
dopolnitvah določenih zakonov kmetijske zemljiške 
politike.
Z enotnim Zakonom se predlaga sprememba treh zakonov 
s področja zemljiške politike, katerih vsebine so medsebo-
jno povezane, in sicer:
1. Zakona kmetijskih zemljiščih, 
2. Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 

Republike Slovenije,
3. Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe 
posredujete 30. 5. 2019 na elektronski naslov mateja.
erzen@zdruzenjeobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH 
PREJEMKIH
Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo 
Predlog Zakona o spremembah Zakona o socialno varst-
venih prejemkih. Predlog zakona je pripravilo Ministrstvo 
za delo, družino, socialne in enake možnosti.
S predlagano spremembo zakona se predlaga izločitev 
dodatka za delovno aktivnost iz denarne socialne pomoči 
ter določitev vzpodbude za aktivacijo brezposelnih 
upravičencev do denarne socialne pomoči z neupoštevanjem 
prejemka iz naslova ukrepov aktivne politike zaposlovanja, 
katerih cilj je zaposlitev in iz naslova vključitve v zaposlit-
veno rehabilitacijo po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji 
in zaposlovanju invalidov. 
Namen spremembe, ki gre z roko v roki s spremembami 
pokojninske zakonodaje in zakonodaje na trgu dela, je 
hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči 

ter zagotavljanje višje socialne varnosti posameznikov 
oziroma celovita obravnava posameznika z namenom, da 
se mu v primeru stiske in socialne ogroženosti pomaga 
preživeti in ga hkrati usposobi tako, da je čimprej ponovno 
sposoben sam skrbeti za dostojno preživetje sebe in svojih 
družinskih članov. 
Z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost se zmanjšuje 
tudi past tveganja neaktivnosti brezposelnih upravičencev 
do denarne socialne pomoči, z neupoštevanjem dohodkov 
iz naslova ukrepov aktivne politike zaposlovanja in zaposlit-
vene rehabilitacije po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji 
in zaposlovanju invalidov pa se tudi razbremenjuje centre 
za socialno delo.
Pri pripravi finančnih posledic za proračune občin, so na 
MDDSZ zapisali, da predlog zakona predvideva prihranke 
za občinske proračune. Tako zaradi izločitve dodatka za 
delovno aktivnost in posledično neupravičenosti do 
denarne socialne pomoči, ki predstavlja osnovni pogoj 
za upravičenost do pravice do plačila prispevka za ob-
vezno zdravstveno zavarovanje, do te pravice ne bo več 
upravičenih 669 oseb. Prispevek za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, ki ga plačujejo občine, trenutno znaša 33,53 
evra, zato se ocenjuje, da bo prihranek za proračun občin 
znašal 22.300 evrov mesečno oziroma 270.000 evrov letno. 
Ob predpostavki, da se začnejo določbe zakona uporabljati 
od 1. julij 2019 dalje, se ocenjuje se, da bodo finančne 
posledice za občinski proračun nižje za 134.000 evrov. 
Ocenjuje se, da bodo za občinski proračun v 2020 znašal 
270.000 evrov.
Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 24. 
4. 2019 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.
si.

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/PREDLOG_ZAKONA_ZEMLJISKA_IN_KMETIJSKA_POLITIKA_MAREC_2019.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/PREDLOGI_ZAKONOV_IN_DRUGIH_AKTOV/PREDLOG_ZAKONA_ZEMLJISKA_IN_KMETIJSKA_POLITIKA_MAREC_2019.pdf
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3  ZAKONODAJA, 
OBJAVLJENA V 
URADNEM LISTU RS

ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU 
(ZNP-1)
Zakon je bil 15. marca 2019 objavljen v Uradnem listu 
RS, veljati pa bo začel 15. aprila 2019.
Zakon določa pravila postopka po katerih sodišče ob-
ravnava osebna stanja, družinska in premoženjska razmerja 
ter druge zadeve, za katere je s tem ali z drugim zakonom 
določeno, da se rešujejo v nepravdnem postopku. Uporablja 
se tudi v drugih zadevah, ki jih obravnava sodišče, za kat-
ere z zakonom ni izrecno določeno, da se obravnavajo v 
nepravdnem postopku, če jih glede na njihovo naravo ni 
mogoče obravnavati v kakem drugem postopku. 

UREDBA O NAČRTU UPRAVLJANJA 
KRAJINSKEGA PARKA STRUNJAN ZA 
OBDOBJE 2018-2027
Uredba je bila v Uradnem listu RS objavljena 1. marca 
2019, veljati pa je začela petnajsti dan po objavi. 
Načrt upravljanja je programski dokument in določa 
razvojne usmeritve, načine izvajanja varstva, rabe in up-
ravljanja zavarovanega območja ter podrobnejše usmeritve 
za varstvo naravnih vrednot. Upošteva se pri urejanju 
prostora, opravljanju dejavnosti ter upravljanju in rabi 
naravnih dobrin v parku ter gospodarjenju z njimi, pri 
ohranjanju krajinske pestrosti ter izvajanju gospodarskih 
in drugih javnih služb v parku.

UREDBA O UREDITVI NEKATERIH 
VPRAŠANJ GLEDE PRIDOBIVANJA 
PREMOŽENJA DRŽAVE IZ NASLOVA 
DEDOVANJA
Uredba je bila v Uradnem listu RS objavljena 8. marca 
2019, veljati pa je začela naslednji dan po objavi. 

Ta uredba določa način sodelovanja med Državnim 
odvetništvom RS in upravljavci bodočega premoženja 
države med zapuščinskimi postopki v primerih uveljavl-
janja pravic iz naslova omejitve dedovanja, kot jih določa 
128. člen v zvezi s 129. členom Zakona o dedovanju, ko 
se pričakuje prehod zapuščine brez dedičev na Republiko 
Slovenijo v smislu 9. člena v zvezi z 219. členom Zakona 
o dedovanju in ko je Republika Slovenija oporočni dedič 
ali volilojemnik v skladu z določili Zakona o dedovanju. 

SKLEP O OBJAVI PREVODA KONČNE 
RAZSODBE V ZVEZI Z ARBITRAŽO 
PO ARBITRAŽNEM SPORAZUMU 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE, 
PODPISANEM 4. NOVEMBRA 2009 
Sklep je bil v Uradnem listu objavljen 26. marca 2019 in 
je začel veljati naslednji dan po objavi. Končna razsodba 
v zvezi z arbitražo po Arbitražnem sporazumu med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, podpisa-
nem 4. novembra 2009 je priloga sklepa.
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0613/zakon-o-nepravdnem-postopku-znp-1
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0504/uredba-o-nacrtu-upravljanja-krajinskega-parka-strunjan-za-obdobje-2018-2027
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0588/uredba-o-ureditvi-nekaterih-vprasanj-glede-pridobivanja-premozenja-drzave-iz-naslova-dedovanja
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2019-018-00792-OB~P001-0000.PDF
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4  DOGODKI ZDRUŽENJA

21. REDNA LETNA SKUPŠČINA 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Župani in županje občin članic Združenje občin Slovenije 
so na redni letni skupščini sprejeli poročilo o delu združenja 
v letu 2018, program dela in finančni načrt za leto 2019. 
Županje in župane je nagovoril tudi minister za javno 
upravo Rudi Medved. V pogovoru je bilo odprtih več 
tem, med drugimi tudi financiranje občin, plače občinskih 
funkcionarjev, kohezijska politika, centralizacija in tudi 
pokrajine. Minister Medved pa je podelil tudi plakete 
podeljuje županjam in županom z več kot štirimi zapored-
nimi mandati.
Županje in župani pa so izvolili tudi vodstvo za novo man-
datno obdobje. Tako je bil za predsednika ZOS imenovan 
Robert Smrdelj, župan Občine Pivka, za podpredsednika 
pa sta bila imenovana mag. Marko Diaci, župan Občine 
Šentjur in Uroš Brežan, župan Občine Tolmin.
Predsednik Združenja občin Slovenije je v uvodnem poz-
dravu povedal, da področje lokalne samouprave v Sloveniji 
dobro funkcionira, eden večjih problemov pa predstavlja 
njeno financiranje.  V pogovoru z ministrom Medvedom 
so župani odprli veliko tem in v prijetnem pogovoru je 
minister podal kar nekaj odgovorov. Minister Medved se 
je strinjal, da sistem lokalne samouprave deluje dobro, 
se pa tudi strinja, da so težave pri financiranju. Župani 
so izrazili zadovoljstvo nad ministrovo pripravljenostjo 
na pogovore z župani. Največji del razprave je bil tako 
namenjen povprečnini in novonastalim stroškom občin, ki 
jih je prinesel sklenjen dogovor med Vlado RS in sindikati 
javnega sektorja. Minister Medved je še vedno prepričan, 
da je sklenjen dogovor dober, čeprav je z več strani letelo 
veliko očitkov na njegovo vsebino. Dodal je, da je bila 
višina povprečnine najvišji možen kompromis v danem 
trenutku ter da je bilo ob sklenjenem dogovoru s sindikati 
jasno, da bo ta vplival na stroške občin. K temu je dodal, 
da bi bile finančne posledice še višje, če tega ne bi bilo. 
Minister Medved se zaveda, da povprečnina ne zadostuje, 
vendar na Ministrstvu za javno upravo resnično delajo na 
tem, da bi dosegli rezultate.
Župani so bili enotni, da znesek povprečnine nikakor ne 
zadostuje za kritje zakonsko določenih nalog. Minister se je 
strinjal z njimi in dodal, da je treba s skupnimi močmi priti 

do točke, ko se za povprečnino ne bo treba več pogajati, 
ampak jo bo določala formula. Skladno z Dogovorom o 
višini povprečnine pa je z delom pričela vlada delovna 
skupina za nižanje stroškov občin.
V pogovoru o plačah funkcionarjev, predvsem županov, je 
bilo s strani županov izpostavljeno, da je treba najti način 
kako odpraviti nesorazmernost med plačami županov in 
direktorji občinskih uprav in javnih zavodov v lasti občin. 
Župani so tisti, ki nosijo breme odgovornosti in prav je, 
da se to prepozna tudi v plačah. Minister Medved je v 
zvezi s tem povedal, da je javni sektor ves čas krize nosil 
največje breme in prav je, da se vlaga tudi v ljudi. Strinjal 
se je, da prihaja do plačnih nesorazmerij, vendar opozoril 
na kompleksnost problema, ki zajema tudi druge funk-
cionarje. Povedal je še, da bodo na ministrstvu pristopili 
k spremembi zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Da so pokrajine nujno potrebne so se strinjali tako župani 
kot minister Medved. Župani poudarjajo, da je za dosego 
skladnega regionalnega razvoja nujno potrebno pristopiti 
k ustanovitvi pokrajin. Minister Medved je podpornik 
ustanovitve pokrajin in se strinja, da je prišel čas, ko je 
treba narediti korak naprej. 
Župani so ministra opozorili na težave pri črpanju evrop-
skih sredstev in pozvali naj se občine vključi v razpravo ob 
oblikovanju programov nove finančne perspektive. Treba 
je dati prednost infrastrukturnim projektom pred t.i. meh-
kimi vsebinami. Slednje so koristne, vendar je treba najprej 
poskrbeti na ustrezno infrastrukturno opremljenost države. 
Minister Medved se je strinjal z župani in dodal, da bodo 
vztrajali na tem, da nova perspektiva ne bo perspektiva 
mehkih vsebin. 
Župani so izpostavili tudi na težave ob zapiranju krajevnih 
uradov, poštnih in bančnih poslovalnic. Gre za central-
izacijo države, ki je za župane nesprejemljiva. Minister 
je v zvezi s tem povedal, da je nasprotnik centralizma in 
zagotovil, da do zapiranja krajevnih uradov ne bo več 
prišlo, prej obratno. 
V drugem delu skupščine so župani sprejeli poročilo o delu 
ZOS v letu 2019 in sprejeli program dela za leto 2019. 
Združenje je uspešno zaključilo, tako v programskem kot 
finančnem smislu. Ob sprejetju programa dela za leto 2019 
pa so bile oblikovane smernice za delovanje združenja v 
prihodnje, med katerimi velja izpostaviti aktivnosti na 
področju določitve povprečnine za leti 2020 in 2021, 
ustanovitve pokrajin, spremembi Zakona o financiranju 
občin, oblikovanja nove finančne perspektive 20221-2028 
in druga pomembna področja.
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SEMINAR – OSVEŽITE IN NADGRADITE 
ZNANJE S PODROČJA JAVNEGA 
RAČUNOVODSTVA
8. marca 2019 je v dvorani Državnega sveta RS potekal 
seminar na temo javnega računovodstva. Ciljna skupina 
so bili zaposleni v finančnih in računovodskih službah 
občin, ki bi želeli osvojiti nova znanja ali pa nadgraditi 
že obstoječe.
Predavateljica Vesna Milanovič je podrobno obrazložila in 
prikazala temeljne pojme o kontnem načrtu in knjiženje 
ključnih poslovnih dogodkov po razredih,  vzporednice 
med pripravo in izvrševanjem občinskega proračuna in 
računovodskim načrtovanjem ter evidentiranjem po-
slovnih dogodkov, vzporednice med zaključnim računom 
proračuna in letnim poročilom občine. Udeleženci so 
osvežili znanje med razlikami v računovodenju neposred-
nih in posrednih uporabnikov proračunov, okvirno jim 
je bila predstavljena slika računovodskih izkazov po 
mednarodnih računovodskih standardih za javni sektor – 
prednosti in slabosti sistema nastanka poslovnega dogodka 
v primerjavi s sistemom denarnega toka. V nadaljevanj je 
predavateljica povedala več o samih knjigovodskih listinah 
in vodenju poslovnih knjig, o računovodskem proučevanje 
(analiziranju), o računovodskem nadziranju ter nadziranju 
poslovanja in računovodenja. Na koncu predavanja pa je 
bilo seveda govora tudi o nepravilnostih in napakah v 
poslovanju občin in čas za vprašanja udeležencev.
 

5  SODELOVANJE 
Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI

DRUGI SESTANEK DELOVNE SKUPINE 
ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN 
11. marca je potekal drugi sestanek ožje delovne skupine 
za znižanje stroškov občin. Člani delovne skupine so 
pregledali področje Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti ter Ministrstva za okolje in prostor. 
Sestanka se je udeležila tudi predstavnica ZOS, Mihaela 
Smrdel.
S področja dela MDDSZ je delovna skupina obravnavala 
predloge glede družinskega pomočnika, pomoči na domu, 
subvencij najemnin, zavarovanja brezposelnih oseb in 
plačila pogrebnin. Vse te naloge so zdaj občinske ob-
veznosti, občine pa so predlagale, da stroške družinskega 
pomočnika, zdravstveno zavarovanje brezposelnih in 
pogrebnin bo prevzela država, kar naj bi občinam, po 
podatkih iz leta 2017, prineslo približno 30 mio evrov 
manj stroškov. Pri ostalih obveznostih pa bodo ministrstvo 
in občine v prihodnje poenostavile postopke in s tem 
občinskim upravam zmanjšale administrativno breme. Je 
pa odprtih predlogov s strani občin še precej, in sicer za 
še vsaj za 70 milijonov evrov, ki se nanašajo na oskrbo v 
domovih za starejše, subvencioniranje stanarin in mrliško 
pregledne službe.
S predstavniki MOP je bilo dogovorjeno, da bo ministrstvo 
ponovno proučilo nekatere rešitve pred kratkim spremen-
jenih Gradbenega zakona, Zakona o urejanju prostora in 
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, predvsem 
z vidika odprave administrativnih ovir, ki bi občinam 
in državnim organom znižali stroške poslovanja. Z de-
lovnega področja MIZŠ je delovna skupina obravnavala 
naraščajoče stroške šolskih prevozov in podrobno prevoze 
otrok s posebnimi potrebami, kjer bi morali obveznost 
občin bolj natančno določiti. Obravnavana je bila ureditev 
obveznosti občin glede financiranja zasebnih in koncesi-
jskih vrtcev ter predpisov s področja predšolske vzgoje (o 
oblikovanju cen v  vrtcih, o minimalnih tehničnih pogo-
jih in o normativih). Ker na področju predšolske vzgoje 
ministrstvo že pripravlja spremembe zakonodaje, bo na to 

http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/pridobitev_licence_za_turisticne_agencije/234
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temo s predstavniki občin sklicalo tudi poseben sestanek. 
Delovna skupina bo nadaljevala svoje delo 22. marca, ko 
bo obravnavala predpise z delovnega področja Ministrstva 
za infrastrukturo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano in Ministrstva za notranje zadeve. Delovna 
skupina mora sicer svoje delo zaključiti najpozneje do 
konca junija letos. 

DELEGACIJI ODBORA REGIJ IN SVETA 
EVROPE PRI MINISTRU RUDIJU 
MEDVEDU
Delegaciji Odbora regij in Kongresa lokalnih in region-
alnih oblasti pri Svetu Evrope sta se 19. marca sestali z 
ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom. Srečanja 
so se udeležili tudi predstavniki Združenja občin Slovenije.
Predstavniki delegacij in minister Medved so razpravljali o  
poročilu opazovalne misije Sveta Evrope na zadnjih rednih 
lokalnih volitvah v Sloveniji, predsedovanju Republike 
Slovenije Svetu EU leta 2022 in o imenovanju nadomest-
nih članic in članov delegacij v primerih, ko jim je po 
rednih lokalnih volitvah prenehal mandat v občini. 
Predstavniki občin ocenjujejo, da je bilo poročilo opa-
zovalne misije Sveta Evrope za Slovenijo zelo pozitivno 
in da je bila odločitev, da se jih povabi k opazovanju, 
koristna tudi z vidika povečevanja ugleda Slovenije. Glede 
prihajajočega predsedovanja Slovenije Svetu EU je minister 
predstavnike občin pozval k sodelovanju. povedal je, da si 
želi, “da bi tudi lokalne skupnosti predlagale dogodke in 
vsebine, ki bi jih umestili v čas predsedovanja. S tem bi 
utrip predsedovanja prenesli tudi v lokalno okolje.”
Minister pa je županje in župane ponovno pozval h 
konkretnim predlogom in še tesnejšemu sodelovanju. 
Znova je izpostavil aktivnosti vladne delovne skupine za 
zmanjšanje stroškov občin in povedal, da »Vlada misli 
zelo resno. Postavili smo skupen cilj, da bomo občinam 
zmanjšali stroške. Za nekaj deset milijonov ukrepov se je 
že nabralo, vendar vas še enkrat prosimo za sodelovanje 
in še konkretnejše predloge.« 

Z MKGP IN MNZ O ZNIŽANJU 
STROŠKOV OBČIN
22. marca se je na svoji tretji seji sestala vladna delovna 
skupina za znižanje stroškov občin ter obravnavala predpise 

z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano ter Ministrstva za notranje zadeve. 
V prvem delu sestanka je razprava potekala o predlogih 
sprememb predpisov, ki so v pristojnosti Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predstavniki občin so 
med drugim predstavili problematiko povezano z določili 
Zakona o zaščiti živali, Zakona o skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov, Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakona o di-
vjadi in lovstvu in Zakona o agrarni skupnosti. Prav tako 
pa so izpostavili težave v povezavi z vzdrževanjem gozdnih 
cest in poljskih prometnic. Izpostavljeni so bili previsoki 
stroški, ki jih imajo občine pri skrbi za zapuščene živali 
in podani predlogi sprememb tako organizacije področja 
kot tudi zmanjšanja stroškov občin.
Pri gospodarjenju z gozdovi v lasti države je bilo med 
drugim predlagano, da se dvigne letno nadomestilo 
občinam. Pri razpravi o vsebini Zakona o skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov je bil izpostavljen problem dolgotrajnih 
postopkov prenosa zemljišč, težave so pri izdaji potrdil 
o namenski rabi, tako da je bil podan predlog, da bi se 
potrdila izdajala samo za zemljišča, ki so predmet prenosa. 
Povedano je bilo tudi, da so težave tudi pri zemljiščih, ki 
so namenjena športu.
Pri gozdnih cestah je bilo izpostavljeno, da imajo občine 
prevelike stroške iz naslova vzdrževanja. Predvsem pri 
naravnih nesrečah pa občine nimajo niti vpogleda v samo 
prijavljeno škodo, ker to prijavlja Zavod za gozdove.
Pri problematiki vzdrževanje poljskih prometnic je bil 
podan predlog, da se občinam zagotovi neka sredstva za 
vzdrževanje teh cest in se hkrati pristopi k spremembi 
zakona o kmetijskih zemljiščih. Težava je, da občine ne 
morejo dostopat do teh cest, ker so te velikokrat ali v 
zasebni lasti, državni lasti ali pa lasti agrarne skupnosti.
V drugem delu sestanka, so pogovori z Ministrstvom za 
notranje zadeve potekali o problematiki ugotavljanja stal-
nega prebivališča in težavah, s katerimi se občine soočajo 
v zvezi z ilegalnimi prehodi mej, ki se v zadnjem času 
povečujejo. V zvezi z ugotavljanjem stalnega prebivališča, iz 
katerega izhajajo mnoge pravice prebivalcev in s tem pove-
zane obveznosti občin, je bilo s strani predstavnikov občin 
izpostavljeno, da državni organi ne izvajajo ustreznega 
nadzora, zato v praksi prihaja do zlorab na škodo občin. 
S strani ministrstva je bilo zagotovljeno, da upravne enote 
izvajajo nadzor, bodo jih pa v prihodnje na to ponovno 
opozorili.
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V pogovoru o ilegalnih prehodih mej, pa je bilo predstav-
ljeno s kakšnimi težavami se srečujejo občine, da imajo iz 
tega naslova povečane stroške in premalo posluha s strani 
države.

DELOVNA SKUPINA ZA ZNIŽANJE 
STROŠKOV OBČIN ČERTIČ NA SKUPNO 
MIZO
Na četrtem srečanju delovne skupine, ki 
je potekal 28. marca so pogovori potekali 
s predstavniki Ministrstva za obrambo in 
Ministrstva za kulturo.
V pogovorih z Ministrstvom za obrambo so pogovori 
tekli predvsem o področju gasilstva in naravnih nesreč. 
Vsi se zavedamo, da so gasilci vedno prvi na kraju nesreč 
ter vedno na razpolago državljanom, pa vendar so bili 
podani predlogi, ki bi lahko znažali tako finančna kot 
administrativna bremena občin. Pobude za morebitne 
spremembe predpisov se nanašajo na delovanje in finan-
ciranje poklicnih ter prostovoljnih gasilskih enot. Predlog 
Zakona o gasilstvu je v javni obravnavi in pogovori bodo 
vsekakor še potekali.
Predstavnici Ministrstva za kulturo so bile predstav-
ljene težave, s katerimi se občine srečujejo na področju 
knjižničarstva, predvsem sofinanciranja računalniške 
opreme knjižnic in knjižnega fonda.
V razpravi o bibliobusih je bila tako med drugim podana 
zanimiva ideja, da bi se jih lahko uporabilo tudi za druge 
storitve javnega sektorja, predvsem v odročnejših območjih 
države. S tem se mogoče storitev ne bi več tako močno 
oddaljevalo od uporabnikov.

PETIČ O ZNIŽANJU STROŠKOV OBČIN
29. marca je potekal že peti sestanek delovne skupine, 
pogovori pa so potekali s predstavniki ministrstev za javno 
upravo, infrastrukturo in finance.
V razpravi s predstavniki ministerstev je bilo podanih 
več predlogov. Pri pogovorih o vsebini Zakona o finan-
ciranju občin podan predlog, da se pristopi k spremembi 
izračuna povprečnih stroškov občin, ki bi vseboval vse 
pomembnejše parametre. Te pa bo najverjetneje zelo težko 
določiti.  s strani ZOS je bil 23. člen ZFO in postopki, ki 
jih določa ter dvojno poročanje. Občine morajo poročat 

preko e-davkov in še posebej na MGRT, kar je nepotrebno 
podvojevanje dela. Na temo ZFO bo predvidoma v drugi 
polovici aprila potekal posebni sestanek na MF.
V okviru razprave o DDV je bil podan predlog, da se občin 
razbremeni DDV.
V razpravi o določbah ZIPRS1819 je bilo povedano, 
da se bo odpiral v jesenskem času in da bodo – pri 8. 
odstavku 32. člena upoštevali pripombo ZOS, in sicer 
glede plačilnih rokov. 
Pogovori so potekali tudi o Zakonu o javnih financah, 
ki se je navezoval tudi na Zakon o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, predvsem o 
pogodbah, ko občine premoženje dajejo v upravljanje. V 
zvezi s stvrenim premoženjem bo tako sklican dodaten 
sestanek. 
Pri pripravi ciljev in kazalcev proračunskih uporabnikov je 
bil podan predlog poenostavitve teh kazalcev. S strani MF 
je bilo dano pojasnilo, da so k proračunskemu priročniku 
dodali priporočila občinam. 
Dodaten sestanek bo potekal tudi o vsebini Zakona o 
agrarni skupnosti in Zakona o javnem naročanju.
S predstavniki MJU so pogovori tekli tudi o vsebini 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Tako so bila 
izpostavljena plačna nesorazmerja med župani in direktorji 
OU in drugimi zaposlenimi. 
V pogovoru s predstavni MzI so bili pregledani podani 
predlogi sprememb predpisi s področja varnosti v cestnem 
prometu, prometni signalizaciji, zakona o cestah in drugih. 
Zaenkrat ni pričakovati sprememb zakonodaje. Bodo pa 
preučili predlog glede sprememb  pravilnika o rednem 
vzdrževanju javnih cest, ko je bilo s strani ZOS predlagano, 
da bi se pregledi občinskih cest izvajali enkrat mesečno in 
ne tedensko. 
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6  POBUDE IN MNENJA

SKLEPI IN STALIŠČA SKUPŠČINE 
ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE
Na Vlado RS in pristojna ministrstva smo naslovili dopis s 
sklepi in stališči, ki so jih na svoji 21. redni letni skupščini 
sprejeli županje in župani Združenja občin Slovenije.
Med drugim ponovno opozarjamo, da določena 
povprečnina nikakor na zadošča za kritje stroškov, ki jih 
občinam nalaga zakonodaja. Ob spremembi ZFO je bil 
ZOS proti temu, da se pri izračunu povprečnih stroškov 
občin upošteva samo povprečje stroškov zadnjih treh let 
in to brez inflacije. S tem je bilo občinam odvzetih kar 
nekaj sredstev.
Izpostavili smo, da je bilo s sprejetjem novele Zakona o 
poslancih, ki ureja nezdružljivost županske in poslanske 
funkcije, za področje lokalne samouprave storjeno veliko 
škode, saj se je na ta način pretrgal stik med zakonodajnim 
telesom, ki določa vsebino zakonodaje in občinami, ki 
to zakonodajo izvajajo v praksi. V tem času je prišlo do 
sprejetja več zakonov, ki so naložili občinam veliko nalog 
in finančnih bremen.
Opozarjamo, da je Slovenija vse preveč centralizirana, 
opozarjajo tudi strokovnjaki EU. Na to je ZOS opozoril 
tudi že v postopku sprejemanja Strategija razvoja lokalne 
samouprave. V zadnjih letih smo priča zapiranju krajevnih 
uradov in drugih državnih služb, ki zapirajo pisarne in se 
te koncentrirajo v mestih. Prav tako pa se zapirajo poštne 
in bančne poslovalnice, ukinjajo bankomati. Vse to pa 
oddaljuje storitve od uporabnikov in posledično zavira tudi 
skladni regionalni razvoj Slovenije, kar je nesprejemljivo.
Vlado pozivamo naj prisluhne občinam, skupaj z njimi 
določi razvojne prioritete in pri pogajanjih v Bruslju vz-
traja pri konkretnih projektih in ne pri mehkih vsebinah. 
Treba je najti vsebine, ki bodo občinam prinesle koristne 
pridobitve. Posledično bo Slovenija tudi uspešnejša pri 
črpanju evropskih sredstev.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA 
O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE 
CEN PROGRAMOV V VRTCIH, KI 
IZVAJAJO JAVNO SLUŽBO
Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo 
poslali pripombe k predlogu Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo.
Med drugim opozarjamo, da se cene nikakor ne morejo 
spreminjati s predlogom letnega načrta, saj so le ti oddani 
zelo pozno (februar ali marec), cene pa se največkrat spre-
menijo z novim šolskim letom (dobrih 6 mesecev prej).
Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

TEŽAVE SKLEPANJA PRAVNIH 
POSLOV PO ZAKONU O AGRARNIH 
SKUPNOSTIH 
Na Ministrstvo za finance smo naslovili dopis, v katerem 
opozarjamo tudi na težave občin pri nakupu premoženja 
agrarnih skupnosti.
V letu 2015 je bil sprejet Zakon o agrarnih skupnostih, ki 
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/15 in je stopil 
v veljavo 17.10.2015 (v nadaljevanju ZAgrS). Zakon je 
bil sprejet z namenom zagotovitve pogojev za delovanje 
agrarnih skupnosti ter upravljanja in razpolaganja s 
premoženjem, kar dotlej ni bilo urejeno. Zlasti prodaja 
zemljišč v lasti številnih članov agrarnih skupnosti (veliko 
število solastnikov, med katerimi so tudi mrtvi in neznani) 
oz. ustanavljanje drugih stvarnih pravic, praktično ni bila 
mogoča. 
Novi zakon se uporablja za tiste agrarne skupnosti, ki 
so izvedle registracijo po novem in so vpisane v register 
agrarnih skupnosti, pri njihovem premoženju pa je v 
zemljiški knjigi vpisana zaznamba »agrarna skupnost a.s.«. 
Kar nekaj agrarnih skupnosti je že izvedlo preoblikovanje 
po novem zakonu ter izvedlo vpise v register agrarnih 
skupnosti.
Interes za nakup premoženja agrarnih skupnosti imajo tudi 
občine, ki za izvedbo zastavljenih projektov potrebujejo 
predvsem dele stavbnih zemljišč v lasti agrarnih skupnosti. 
Nemalo je tudi primerov, ko po nepremičninah agrarnih 
skupnosti potekajo kategorizirane ceste in drugi javni 
infrastrukturni objekti, ki še vedno niso lastniško urejeni. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POBUDE_ZOS/VLADA_SKLEPI_IN_STALISCA_SKUPSCINE_ZOS.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/MIZS_METODOLOGIJA_VRTCI_MAREC_2019.pdf
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Opozarjamo, da mora Zakon o agrarnih skupnostih pred-
videti izjeme tudi pri postopkih obdavčitve v prometu z 
nepremičninami, ter pri tem upoštevati pravila drugačnega 
upravljanja s solastnino, kot ga sicer že v celoti zasleduje 
sprejeti ZAgrS.
Celoten dopis je na voljo TU.

PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O 
VARSTVU OSEBNIH PODATKOV  
(ZVOP-2)
Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za pravosodje 
poslalo pripombe k Predlogu zakona o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-2). 
V ZOS menimo, da je vsebina predloga zakona preobsežna, 
saj vsebuje kar 159 členov, Splošna uredba o varstvu po-
datkov (Uredba) jih ima 99. Menimo tudi, da je predlog 
zakona strožji od določil Uredbe.
Združenje občin Slovenije je že v mesecu februarju 2018,v 
okviru javne obravnave podalo pripombe na Predlog 
zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2,EVA 
2017-2030-0039) IN opozorilo na povečane finančne 
obveznosti in dodatne naloge za občine. Opozorili smo 
na pomanjkljivost predloga zakona oz. spremljajočega 
besedila, in sicer glede ocene finančnih posledic predloga 
zakona. Pripravljavec je namreč navedel, da ni predvideno 
povečanje ali zmanjšanje obveznosti za druga javna finančna 
sredstva, torej tudi za občinske proračune ne. Navedba je 
v sedanjem spremljajočem besedilu ostala enaka, zato na 
to ponovno opozarjamo in izražamo nasprotovanje, saj bo 
treba za izvajanja zakona izvesti tako pravno organizacijske 
kot tehnične ukrepe na občinah. To pa vedno pomeni 
tudi finančne posledice. Od pripravljavca predpisa zato 
zahtevamo, da ustrezno ovrednoti finančne posledice pred-
loga ZVOP-2 za občinske proračune in jih v predlogu tudi 
navede, od Vlade RS pa pričakujemo, da jih bo upoštevala 
pri določanju višine povprečnine.

7  VPRAŠANJA OBČIN

SVET UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
Občina članica se je znašla pred dilemo prosi za posredo-
vanje praks drugih občin. 
Občina je na seji občinskega sveta v skladu z Zakonom o 
gospodarskih javnih službah imenovala Svet uporabnikov 
javnih dobrin. Zanima jih kakšno prakso imajo ostalo 
občine pri sami vzpostavitvi Sveta in kako ta deluje. 
Vaše izkušnje in prakso nam lahko posredujete na elek-
tronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

STATUS SPLOŠNEGA LJUDSKEGA 
PREMOŽENJA
Občina članica se je obrnila na nas z vprašanjem kako 
ste občine urejale status splošnega ljudskega premoženja.
Glede na Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon, ki 
ne vsebujeta več določb, ki bi neposredno urejale splošno 
ljudsko premoženje (kot ga je predhodno urejal Zakon o 
graditvi objektov) jih zanima ali imate občine na podlagi 
nove zakonodaje že kakšne izkušnje s postopanjem glede 
statusa splošnega ljudskega premoženja.  
Natančneje nas torej za občino članico zanima ali že imate 
kakršnekoli izkušnje v zvezi s postopanjem v primeru, da 
je na nepremični, ki je cesta (grajeno javno dobro) vpisano 
še splošno ljudsko premoženje ter katera pravna podlaga 
je bila uporabljena, da občina izbriše ta status, vpiše svojo 
lastninsko pravico ter nato ustanovi na parceli javno dobro.
Vaše izkušnje in prakso nam lahko posredujete na elek-
tronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

VRAČILO NUSZ
Občina članica se je znašla pred dilemo kako urediti vračilo 
NUSZ.  Občina je izdala odločbo za plačilo NUSZ, 
zavezanec jo je plačal in nato ob pridobitvi gradbenega 
dovoljenja dal vlogo za oprostitev plačila NUSZ. Občino 
zanima na kakšen način lahko vrnejo sredstva. 

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/MNENJA_NA_ZAKONODAJO/426-1-2019__ZAKON_O_AGRARNIH_SKUPNOSTIH-ZASTOPANJE_V_DAVCEM_POSTOPKU.pdf
file:///B:/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2019/MU%20marec%2019/material/Zdru�enje ob�in Slovenije je Ministrstvu za pravosodje poslalo pripombe k Predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).
file:///B:/Z/ZOS/Mesecni%20Utrip%20ZOS%20www/2019/MU%20marec%2019/material/Zdru�enje ob�in Slovenije je Ministrstvu za pravosodje poslalo pripombe k Predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).
mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si


15

Marec 2019

Odgovor:
»Menimo, da zagotovo ni tako preprosto, da bi se oprostitev 
zgolj »prenesla« v naslednje leto. Smatramo, da je potrebno 
vsakokrat obravnavati dogodek oziroma zavezanca indi-
vidualno- to pa zato, ker bi lahko prišlo do situacije, ko ta 
oseba v tem letu ne bi bila več davčni zavezanec za NUSZ, 
kar pomeni, da se oprostitev ne more enostavno upoštevati 
drugemu zavezancu, saj bi še vedno obstajala obveznost 
»vračila« do prvega.
Znana so sledeča pravna dejstva:
•	 pravnih sredstev zoper odmerno odločbo FURS ni, 
•	 oprostitev pri občini se je ugotovila z odločbo- torej gre 

za vrsto odločbe, ki glede na obstoječe dejansko stanje 
zgolj ugotavlja določeno pravico, ki že obstoji po predpisu 
(odloku) samem, torej pravico do oprostitve, 

•	 očitno je, da ima zavezanec pravico do vračila,
•	 da sta v davčno-pravnem razmerju odmere NUSZ stranki 

le davčni zavezanec in organ, ki davek odmerja. Občina, 
kot javnopravni subjekt, ki je upravičena do sredstev iz 
naslova NUSZ, praviloma ni stranka oziroma stranska 
udeleženka postopka odmere nadomestila, ker v njem 
sama ni ne zavezanec za plačilo nadomestila in tudi ne 
varuje nobene svoje pravice ali pravne koristi (po sodni 
praksi),

•	 odločanje o oprostitvi plačila NUSZ ni vezano na 
odločanje o odmeri NUSZ. Ta se odmerja zavezancem 
za njegovo plačilo. Osebe, ki so oproščene njegovega 
plačevanja, pa to (še) niso (po ustavno sodni praksi),

•	 je potrebno ločiti pojma NUSZ 1. se ne plača; 2. oprosti- v 
prvem primeru menim, da govorimo o neobdavčljivosti 
stavbnega zemljišča oziroma o davčni nezavezanosti (če 
lahko uporabim tak pojem); medtem ko v drugem pri-
meru imamo davčnega zavezanca, ampak ga oprostimo 
plačila zaradi določenih okoliščin.

Glede na opisano bi bila morda lahko rešitev v tem, da se 
sprejme še odločba, ki bo uredila/ustvarila pravico do vračila 
v breme proračuna, tako da se kot podlago vzame obstoječo 
ugotovitveno odločbo o oprostitvi (pri čemer se kot vračilo ne 
more uporabiti 97. člen ZDavP-2, saj le-ta velja za primere ko 
furs ugotavlja preplačila)- zelo verjetno je namreč, da v kolikor 
bi subjekt vložil tožbo, da bi se ta znesek izterjal neposredno od 
občine zaradi vsega predhodno navedenega. Kot sem navedla 
na začetku je zadeva kompleksa, zato seveda obstaja možnost, 
da bi sodišče postopalo drugače v tem primeru.

Vsekakor pa bi bil za naprej najboljši predlog, da se ta določba 
odloka spremeni.« 
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8  SEJE VLADE RS

22. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 22. redni seji med drugim sprejela 
mnenje o predlogu novele Zakona o dohodnini in Sklep 
o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevzemanja 
odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 
2018. Izdana pa je bila tudi Uredba o ureditvi nekat-
erih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz 
naslova dedovanja.

Mnenje o predlogu novele Zakona o 
dohodnini
Vlada je sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o 
dohodnini, ki ga je državnemu zboru predložila skupina 
poslank in poslancev.
S predlogom se naslavlja vprašanje, ki je bilo v letu 2018 
izpostavljeno ob izvedbi predčasnih volitev v državni zbor, 
nanaša pa se na davčno obravnavo nadomestil in povračil 
stroškov članov volilnih odborov. 
 Predlagatelji se v predlogu sklicujejo na opozorila Državne 
volilne komisije, da člani volilnih odborov od nadomestil 
za opravljeno delo za volitvah in referendumih od osamos-
vojitve Slovenije dalje niso plačevali dohodnine. Vprašanje 
je bilo v letu 2018 začasno rešeno s spremembo Pravilnika 
Državne volilne komisije o določitvi meril in kriterijev za 
določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom 
volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravl-
jajo dolžnosti na volitvah in referendumu (pravilnik), na 
njegovi podlagi pa je vlada spremenila Uredbo o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz de-
lovnega razmerja na način, da se v davčno osnovo ne všteva 
celodnevna dnevnica 48 evrov za vsak dan glasovanja. 
Glede opozorila Državne volilne komisije vlada pojasn-
juje, da je imel član volilnega odbora pred spremembo 
omenjenega pravilnika v letu 2014 samo pravico do 
povračila stroškov, in sicer 15 evrov na dan, na kar se 
je vezala tudi davčna obravnava navedenih dohodkov v 
Zakonu o dohodnini tako, da se dohodnine ni plačevalo od 
prejemkov, namenjenih pokritju stroškov dnevnice in pre-
voza, ki jih prejme fizična oseba, ki na podlagi imenovanja 
opravi funkcijo člana volilnega odbora in v zvezi s tem 
prejme le povračilo teh stroškov. S spremembo Pravilnika 
v letu 2014 pa so bili člani volilnih odborov upravičeni do 

nadomestila za izvajanje volilnih opravil, brez navedbe, da 
gre za povračilo stroškov prevoza ali dnevnice. S tem je tako 
prišlo do vsebinsko drugačne opredelitve pravic članov 
volilnih odborov in drugačne določitve višine pravic, kar 
pa je pomenilo tudi spremembo davčne obravnave. 
Vlada se s predlaganimi rešitvami glede zastavljenega 
cilja predloga zakona strinja, pri tem pa opozarja, da je 
treba zaradi jasnosti in določnosti davčnih predpisov 
višino zneska, do katerega se dohodnine od nadomestil 
v zvezi z opravljanjem dela članov volilnih odborov ne 
plačuje, opredeliti določneje, saj v predlogu novele zakona 
ni enoznačno določljiv. Predlog za povišanje zneska, do 
katerega se ne plačuje dohodnina od dohodka za odstop 
prostora za izvedbo volitev ali referenduma z 42 na 84 
evrov pa vlada podpira.

Spremembe Sklepa o določitvi deležev 
prevzemanja odpadne embalaže pri 
izvajalcih javne službe za leto 2018
Vlada je junija 2018 s sklepom določila deleže prevze-
manja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe, ki se 
za tekoče koledarsko leto določijo na podlagi podatkov 
o masi embalaže, dane v promet v prvem četrtletju tega 
koledarskega leta. Ti podatki se pridobijo iz evidence, ki se 
vodi v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Sklep je bil že 
spremenjen decembra 2018.
Po sprejetju tega sklepa je zavezanec za plačilo okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 
embalaže obvestil Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) 
o tem, da je Finančni upravi RS (FURS) posredoval po-
pravek obračuna okoljske dajatve za prvo četrtletje leta 
2018. Iz na novo pridobljenih podatkov FURS pa izhaja, 
da je po sprejetju sprememb sklepa, pet zavezancev vložilo 
popravke svojih obračunov za prvo četrtletje leta 2018. 
Ker popravki obračunov teh zavezancev vplivajo na višino 
deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne 
službe za leto 2018, kot so bili določeni s prej omen-
jenim sklepom, je treba navedeni sklep ponovno ustrezno 
spremeniti. 
Na podlagi osveženih podatkov FURS so bili ponovno 
opravljeni vsi izračuni v skladu z metodologijo iz priloge 2B 
iz Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in 
na novo določeni deleži prevzemanja odpadne embalaže pri 
izvajalcih javne službe za leto 2018 za odpadno embalažo 
iz stekla in lesa ter za mešano odpadno embalažo (plastika 
in kovine).

https://www.kpk-rs.si/upload/datoteke/Sistemsko%20na<010D>elno%20mnenje%20in%20priporo<010D>ilo%20�t%202%202012.pdf 
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Uredba o ureditvi nekaterih vprašanj glede 
pridobivanja premoženja države iz naslova 
dedovanja
Uredba je vsebinsko vezana na notranjo organizacijo in 
delo več deležnikov v zapuščinskih postopkih. V konkret-
nem primeru gre za situacijo, kot jo določa Zakon o Vladi 
RS. V zapuščinskih postopkih gre namreč za uresničevanja 
interesov Republike Slovenije, katero pa za posamezne 
vrste premoženja zastopajo različni subjekti. Ker so med 
njimi tudi takšni, ki ne sodijo v sistem državne uprave v 
ožjem smislu, je potreben sprejem Uredbe.
S predlagano Uredbo se tako ureja korespondenca med 
Državnim odvetništvom RS in bodočimi upravljavci 
premoženja iz zapuščinskih postopkov. S tem se olajšuje 
delo državnega odvetništva, ki mora na sodišču zastopati 
interese Republike Slovenije. Ker zapuščino večinoma 
predstavlja premoženje, ki ga po pravnomočnosti sklepa o 
dedovanju prevzemajo različni upravljavci, pogosto prihaja 
tudi do različnih stališč o isti stvari, ki jo je potrebno za 
potrebe sodišča predhodno uskladiti. 
Dalje pa uredba tudi podrobneje razčlenjuje način 
določitve upravljavca premoženja prejetega iz zapuščin. 
Kljub temu, da le tega vsaj za nepremičnine določajo 
že Zakon o državni upravi, Zakon o skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov in Zakon o gospodarjenju z gozdovi v 
lasti RS, prihaja v praksi do težav še zlasti v primerih, ko 
gre za mešano namensko rabo. Za premično premoženje 
pa upravljavec trenutno ni določen z nobenim predpisom, 
zaradi česar je ureditev z uredbo nujna.

23. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 23. redni seji med drugim iz-
dala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu 
učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi ter skle-
nila Aneks k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca 
javne železniške infrastrukture. Vlada RS je sprejela 
odločitev, da vztraja pri postopku za oceno ustavnosti 
in zakonitosti glede Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča. Prav tako pa je Vlada RS sprejela 
spremembo Sklepa o imenovanju članov in njihovih 
namestnikov v Delovno skupino za pripravo predlogov 
sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin 
ter ustanovila Delovno skupino za podporo izvajanju 
Slovenske strategije pametne specializacije.

Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, 
uporabnini in režimu učinkovitosti na javni 
železniški infrastrukturi
Glavni razlog za spremembo Uredbe je prenos določila 
Direktive EU, ki je bila v večini prenesena s spremembo 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
železniškem prometu (ZZelP-K). Vsebina spremembe je 
ureditev izmenjave informacij v primeru motenj.
Ostale spremembe se nanašajo na vsebino veljavnega 
Državnega izvedbenega načrta o TSI za interoperabilnost 
za strukturni podsistem vodenje – upravljanje in signal-
izacija. Poleg omenjenega mora po novem upravljavec med 
voznorednim obdobjem opraviti medletne spremembe 
voznega reda omrežja tudi izven predvidenih terminov, 
vezanih na začetek in zaključek večjih investicijskih del, ki 
bistveno vplivajo na razpoložljivost infrastrukture. 
Predlagana sprememba uredbe ureja tudi nekatera 
vprašanja, povezana s povečano uporabnino. Upravljalcu 
se določi obveznost, da povečanja uporabnine določi 
v Programu omrežja v skladu z uredbo, kot način za 
določanje uporabnine.

Aneks k Pogodbi o opravljanju storitev 
upravljavca javne železniške infrastrukture
Vlada je z družbo SŽ–Infrastruktura, d.o.o. sklenila 
aneks k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne 
železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 
12. Naročnik v aneksu določa vrednosti in obseg izvajanja 
storitev upravljavca javne železniške infrastrukture, ki bodo 
predvidoma opravljene v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 
12. 2019. Opravljanje obvezne gospodarske javne službe za 
vzdrževanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture 
je za to obdobje ovrednoteno v aneksu št. 6 k pogodbi v 
skupni višini 88.542.819,20 evrov, od tega za vzdrževalna 
dela na javni železniški infrastrukturi v višini 75.200.000,00 
evrov in zamenjave v okviru vzdrževanja javne železniške 
infrastrukture v višini 13.342.819,20 evrov.
Za financiranje obnov, ki bodo predvidoma oprav-
ljene v letu 2019, je namenjenih 13.342.819,20 evrov 
proračunskih sredstev, pri čemer se sredstva Sklada za 
podnebne spremembe iz proračunske postavke 559 Sklad 
za podnebne spremembe v višini 3.142.819,20 evrov, 
po izdelani projektni dokumentaciji in izvedbi oziroma 
opremi kolesarnic na območjih železniških postaj in 
postajališč v Republiki Sloveniji izplačajo upravljavcu 
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na njegov transakcijski račun. Izplačilo se izvrši skladno 
s plačilnimi roki, določenimi v Zakonu o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije. Zahtevku za izplačilo 
morajo biti priložena ustrezna dokazila o izdelani projektni 
dokumentaciji oziroma izvedbi del. 
Opravljanje obvezne gospodarske javne službe obratovanja 
javne železniške infrastrukture je do 31.12.2019 ovred-
noteno v aneksu št. 6 k pogodbi, v višini 37.000.000,00 
evrov. Naloge gospodarjenja so za obdobje do 31.12.2019 
ovrednotene v aneksu v višini 1.012.900,00 evrov. 
Upravljanje s stanovanji in ostalimi stavbami oz. delih 
stavb brez statusa javne železniške infrastrukture je za to 
obdobje v aneksu ovrednoteno + v višini 500.000,00 evrov, 
od tega za redna vzdrževalna dela stavb, ki nimajo statusa 
JŽI (330.000,00 evrov) in za obnovitvena dela stavb, ki 
nimajo statusa JŽI (170.000,00 evrov). 
Proračunska sredstva za financiranje teh storitev v skupni 
višini 114.912.900,00 evrov so načrtovana v proračunu 
RS, za leto 2019 v višini 102.010.036,79 evrov in za leto 
2020 v višini 12.902.863,21 evrov. Manjkajoča sredstva 
v letu 2019 v višini 9.000.000,00 evrov se zagotavljajo iz 
uporabnine.

Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti 
glede Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča
Vlada RS vztraja pri zahtevi za oceno ustavnosti in za-
konitosti 9., 11., tretjega odstavka 12., drugega odstavka 
14., 14.a in 15.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča (NUSZ) v Mestni občini Maribor. 
Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z 64. členom 
Zakona o državni upravi Mestno občino Maribor večkrat 
opozorilo na neustavnost Odloka o nadomestilu za up-
orabo stavbnega zemljišča in zahtevalo, da občina sprejme 
nov odlok o NUSZ. Mestna občina Maribor je sicer sprej-
ela nov odlok o NUSZ, vendar je na podlagi spornega 
odloka o NUSZ še vedno odprt pritožbeni postopek zoper 
odločbo o odmeri za leto 2018. Zavezanec kot pritožbeni 
razlog navaja predvsem vprašanje ustavnosti in zakonitosti 
9. člena odloka, navedeni člen pa je tudi predmet zahteve 
vlade za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki se vodi pri 
ustavnem sodišču. Zato vlada vztraja, da se postopek pred 
Ustavnim sodiščem RS še nadaljuje.

Sprememba Sklepa o imenovanju članov in 
njihovih namestnikov v Delovno skupino za 
pripravo predlogov sprememb zakonodaje, 
ki bo zmanjšala stroške občin
Vlada je spremenila oz. razširila sestavo Delovne skupine za 
pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala 
stroške občin. Dodatno se v omenjeno delovno skupino 
imenuje član Igor Žavbi iz kabineta ministra za javno 
upravo.
Delovno skupino je vlada ustanovila na seji 31. 1. 2019 
skladno z zavezo, dano konec lanskega leta, ob sklenjenem 
dogovoru z občinami o višini povprečnine.
Delovna skupina za podporo izvajanju 
Slovenske strategije pametne specializacije 
Vlada je ustanovila Delovno skupino za podporo izvajanju 
Slovenske strategije pametne specializacije (S4). Vlada je 
S4 sprejela septembra 2015, novembra istega leta pa je 
bila potrjena s strani Evropske komisije.

25. REDNA SEJA VLADE RS
Vlada RS je na svoji 25. redni seji med drugim določila 
besedili novel Zakona o dohodnini in Zakona o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju in sprejela 
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o socialnem varstvu. Prav tako pa je Vlada RS določila 
besedilo Predloga resolucije o strategiji nacionalne var-
nosti Republike Slovenije in izdala Uredbo o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komu-
nalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega 
prispevka. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Sklep o 
ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za korpo-
rativno upravljanje.

Predloga novel Zakona o dohodnini in 
Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju
Vlada je določila besedili novel Zakona o dohodnini in 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s 
katerima bo omogočila, da bo že letošnji regres do višine 
povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prisp-
evkov. Vlada je tako držala obljubo in že za leto 2019 sprej-
ela prvi ukrep v okviru obljubljene davčne optimizacije, 
s katerim se država odpoveduje prihodkom v korist ljudi 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918
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in podjetij. Vlada državnemu zboru predlaga obravnavo 
obeh zakonov po nujnem postopku. 
Temeljni razlog za predlagane spremembe je sklep 
Ekonomsko-socialnega sveta, ki je podprl, da se iz pa-
keta davčne razbremenitve dohodkov iz dela izvzame 
razbremenitev regresa za letni dopust in se prioritetno 
sprejmejo takšne zakonodajne rešitve, ki bodo omogočile 
razbremenitev regresa za letni dopust že za leto 2019. Z 
razbremenitvijo dela se bo okrepila konkurenčnost po-
slovnega okolja, kar vpliva na vzdržno gospodarsko rast in 
povečanje globalne konkurenčnosti Slovenije. 
Predlog novele Zakona o dohodnini predvideva, da se v 
davčno osnovo za odmero dohodnine ne všteva regres za 
letni dopust do višine 100% povprečne mesečne plače, 
določa pa se tudi postopek vračila že izračunane in odmer-
jene akontacije dohodnine v letu 2019 v primerih, ko so 
delodajalci regrese že izplačali. 
Do uveljavitve obeh novel pri izplačilu regresa je treba 
akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost 
obračunati in plačati po veljavni zakonodaji. Po sprejetju 
v državnem zboru in uveljavitvi obeh novel pa bodo predla-
gane spremembe za leto 2019 veljale za vsa izplačila regresa 
za letni dopust. Zaposleni, ki so ali bodo pred tem že prejeli 
regres, bodo upravičeni do vračila preveč plačane dohod-
nine in prispevkov. Vračilo bo po uradni dolžnosti izvedla 
Finančna uprava RS, in sicer bosta akontacija dohodnine 
in prispevki zaposlenega vrnjeni neposredno zaposlenemu, 
prispevki delodajalca pa delodajalcu. Vračilo bo izvedeno 
najpozneje v tridesetih dneh od vročitve odločbe in ob 
pogoju, da prejemnik vračila nima neporavnanih davčnih 
obveznosti.
S predlogom novele Zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju se spreminja zavarovalna osnova 
za plačilo prispevkov za socialno varnost od regresa za 
letni dopust, in sicer se na novo določi, da se prispevki 
za socialno varnost plačujejo od zneska regresa za letni 
dopust, ki presega 100% povprečne plače zaposlenih v 
Republiki Sloveniji za predpretekli mesec. Uredi se tudi 
način postopanja glede plačila prispevkov za socialno 
varnost od regresa za letni dopust, ki je bil oziroma bo 
izplačan v letošnjem letu. 
S to spremembo se bo zvišala osnova za oprostitev plačila 
prispevka delojemalca in tudi prispevka delodajalca za vse 
tiste, ki so upravičeni do regresa do višine 100% povprečne 
plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli me-
sec. Na prejemnike nižjega zneska regresa za letni dopust, 
in njihove delodajalce, sprememba ne bo imela vpliva. 

Ker zakonodaja določa, da morajo delodajalci regres za 
letni dopust izplačati najkasneje do 1. julija tekočega leta, 
v primerih nelikvidnosti delodajalca in če je s kolektivno 
pogodbo na ravni dejavnosti določen kasnejši rok izplačila 
regresa, se regres lahko izplača najkasneje do 1. novem-
bra tekočega koledarskega leta, je zato potreben takojšen 
sprejem podlage za razbremenitev tega dohodka.

Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu
Razlog za sprejetje predloga zakona je prenos Direktive 
2012/29/EU in s tem uskladitev slovenske zakonodaje z 
zakonodajo Evropske unije. 
Slovenija je od Evropske komisije leta 2016 prejela opomin 
zaradi neprenosa Direktive 2012/29/EU v nacionalno za-
konodajo. V odzivu je Vlada Republike Slovenije navedla, 
da je Direktiva (oziroma njen 8. in 9. člen) ustrezno pren-
esena v slovensko zakonodajo že z veljavnimi pravnimi 
akti, kot sta Zakon o socialnem varstvu in Zakon o 
preprečevanju nasilja v družini. Vendar je Slovenija novem-
bra 2018 prejela obrazloženo mnenje Evropske komisije, 
da navedena člena nista ustrezno prenesena v nacionalno 
zakonodajo. Po proučitvi stanja in strokovnem sestanku s 
predstavniki Evropske komisije je bila sprejeta odločitev 
o spremembi in dopolnitvi Zakona o socialnem varstvu z 
novo socialnovarstveno storitvijo. 
V predlogu zakonu se uvaja nova socialnovarstvena storitev, 
ki bo na sistemski ravni zagotovila ustrezno podporo žrtvam 
kaznivih dejanj in njihovim družinskim članom. Nova so-
cialnovarstvena storitev bo zagotovila strokovno obravnavo 
s strokovnim svetovanjem, ki zajema prepoznavanje stiske 
upravičenca, seznanjanje, usmerjanje in vodenje, da bi 
žrtvi kaznivega dejanja omogočili ustrezno psihološko, 
socialno in finančno izboljšanje položaja, nastalega zaradi 
storjenega kaznivega dejanja, kar bo natančneje urejeno 
v dopolnjenem Pravilniku o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev. 
V navedenem pravilniku bo jasna navezava na specialistične 
storitve, ki se lahko zagotavljajo s socialnovarstvenimi pro-
grami. Prav tako se lahko specialistične storitve zagotavljajo 
z drugimi zakoni, kot je npr. Zakon o preprečevanju nasilja 
v družini.
Iz statistike kaznivih dejanj izhaja, da je bilo v Republiki 
Sloveniji v letu 2016 prijavljenih policiji 61.574 kaznivih 
dejanj. Zaradi uvedbe nove socialno varstvene storitve bo 
ministrstvo zagotovilo sredstva za 16 novih zaposlitev na 
centrih za socialnih delo, in sicer v višini 280.000 EUR.

http://zos.s5.net/e_files/datoteke/20/okroznica-8-5-2012.pdf
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Predlog resolucije o strategiji nacionalne 
varnosti Republike Slovenije
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike 
Slovenije (ReSNV) je tretja strategija nacionalne varnosti, 
ki bo posredovana v obravnavo in sprejem Državnemu 
zboru. Od leta 2014 zaznavamo znatne spremembe in 
poslabšanje varnostnih razmer mednarodnega varnostnega 
okolja, vključno s širšim evropskim prostorom. Ambicija 
nove resolucije je pripraviti izhodišča za posodobitev 
ključnih normativnih podlag nacionalnovarnostnega 
sistema Republike Slovenije, da bo odporen in sposoben 
soočanja ter morebitnega zoperstavljanja sodobnim var-
nostnim grožnjam in tveganjem.
Koordinacija in usklajevanje priprave dokumenta sta 
potekala preko sekretariata Sveta za nacionalno varnost, 
v pripravo pa so bili vključeni vsi resorji. Medresorska 
koordinacija je skladno z usmeritvami sekretariata Sveta 
za nacionalno varnost izhajala iz strukture veljavnega 
dokumenta, ki je bil smiselno dopolnjen in prilagojen. 
Dopolnitev resolucije je temeljila na preučitvi veljavne 
resolucije s strani posameznih resorjev. Sledilo je redno usk-
lajevanje na ravni medresorske delovne skupine. Izvedena 
je bila tudi javna razprava o predlogu dokumenta, ki je 
vključevala organizacijo dveh okroglih miz, in sicer na 
Fakulteti za družbene vede in v Državnem svetu Republike 
Slovenije. 

Uredba o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in odloku o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo ter o izračunu in odmeri 
komunalnega prispevka
Uredba določa podrobnejšo vsebino programa opremljanja 
stavbnih zemljišč, vsebino odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
ter določa odmero in način izračuna komunalnega prisp-
evka za novo in obstoječo komunalno opremo. Uredba 
določa tudi pravila, povezana z vpisom in vodenjem 
prostorskega informacijskega sistema glede programa op-
remljanja in odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo.
Namen nadomestitve je zagotovitev boljšega zakonoda-
jnega okolja na področju opremljanja stavbnih zemljišč ter 
odmere komunalnega prispevka. Vsebina nove uredbe ne 
bo bistveno vplivala na višino komunalnega prispevka, saj 
je ta še vedno v pristojnosti občin, bo pa z novo ureditvijo 

omogočena večja enakopravnost zavezancev za plačilo 
komunalnega prispevka.

Svet za korporativno upravljanje
Svet bo ustanovljen kot strokovno in posvetovalno telo 
Vlade RS. Vladi RS bo v pomoč zlasti pri odločanju o 
zadevah s področja korporativnega upravljanja v Sloveniji. 
Svet bo imel 15 članov. Sestavljali ga bodo predstavniki 
ministrstev, nadzornih organov, strokovnih institucij in 
gospodarstva, ki se ukvarjajo s korporativnim upravljanjem. 
Slovenija je namreč ena redkih držav, ki še nima nacio-
nalnega telesa, ki bi se ukvarjal z vprašanji, povezanimi 
s korporativnim upravljanjem. Ustanovitev Sveta bo 
Slovenijo uvrstila na seznam držav, ki imajo na nacionalni 
ravni vzpostavljeno strokovno telo za obravnavo vprašanj s 
področja korporativnega upravljanja in učinkovito spreml-
janje kakovosti izjav o upravljanju, zlasti izjav o skladnosti 
upravljanja s kodeksi.
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9  SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 
RS

5.REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
5. seja Državnega zbora RS je potekala od 4. do 8. marca 
2019. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli reba-
lans Proračuna Republike Slovenije za leto 2019, Zakon 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 
ter Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1). 

Rebalans proračuna Republike Slovenije za 
leto 2019 (Rb2019) 
DZ RS je s 55 glasovi za in 26 proti sprejel predlog re-
balansa državnega proračuna, s katerim se odhodki prvič 
zvišujejo prek deset milijard evrov, še nekaj višji pa bodo 
prihodki. Dokument po zagotovilih vlade naslavlja do-
brobit državljanov in razvoj ter hkrati zagotavlja stabilnost 
javnih financ. Glasovanje bo v sredo. 
Predsednik vlade Marjan Šarec in finančni minister Andrej 
Bertoncelj sta v predstavitvi rebalansa zagotovila, ga je vlada 
pripravila z mislijo na državljane ter širši razvoj države, a 
hkrati zagotavlja tudi stabilnost javnih financ. Javne fi-
nance so obremenjene s posledicami minulih odločitev in 
obveznosti, zato so popravki veljavnega proračuna nujni, 
je Šarec pojasnil odločitev vlade za pripravo rebalansa. 
Spomnil je na dogovor o zvišanju plač javnih uslužbencev 
iz lanskega decembra, ki je bilo po letih odrekanja 
upravičeno, a zdaj pričakuje razumevanje, da nova zvišanja 
niso mogoča. Prihodki se bodo v primerjavi z veljavnim 
proračunom povečali za 6,2 odstotka na 10,35 milijarde 
evrov, odhodki pa za 4,8 odstotka na 10,16 milijarde evrov. 
Proračunski presežek bo tako znašal 193,6 milijona evrov. 
Rebalans zasleduje dva pomembna cilja: doseganje 
proračunskega presežka in zmanjševanje dolga, s čimer se 
zagotavlja srednjeročno uravnoteženost javnih financ, so 
se s premierjem in finančnim ministrom strinjali poslanci 
koalicije. 
Proračun za leto 2019 je DZ sprejel že novembra 2017, lani 
pa so bile med letom državni blagajni naložene nekatere 
dodatne obveznosti. Sklenjen je bil dogovor glede politike 
plač v javnem sektorju, sprejet zakon o socialnovarstvenih 
prejemkih ter dogovorjena višja povprečnina za občine in 

letni dodatek za upokojence. Vlada je upoštevala tudi višji 
minimalni dohodek in višjo minimalno plačo, zvišanje 
obrambnih izdatkov, med katere sodi tudi kibernetska var-
nost, in dodatne investicije v zdravstvo. Hkrati z zvišanjem 
izdatkov pa je lahko zaradi boljših gospodarskih napovedi 
lahko predvidela tudi zvišanje prihodkov. 
Dokument je na voljo TU. 

Sprejeta zakona 

Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B) 
Z zakonom se znižuje potrebna zadolžitev države. Potrebni 
obseg zadolžitve države v letu 2019 se v primerjavi z vel-
javnim zakonom znižuje za približno 1,4 milijarde evrov. 
Namesto za 3,26 milijarde evrov je letos za izvrševanje 
državnega proračuna potrebno financiranje v višini 1,89 
milijarde evrov. Pri tem se upošteva višji načrtovani presežek 
letošnjega proračuna v višini 193,6 milijona evrov, v letu 
2018 izvršeno predfinanciranje v višini 570,5 milijona 
evrov ter kupnino od lanske novembrske prodaje deleža 
v NLB v višini 602,6 milijona evrov. Del od potrebnih 
1,89 milijarde evrov je medtem država že zagotovila, saj 
je januarja izdala obveznico v višini 1,5 milijarde evrov. 
Spremenile so se tudi določbe glede dovoljenega števila za-
poslenih v skupnem kadrovskem načrtu državnih organov. 
Doslej dopustno povečanje v višini največ 0,8 odstotka se 
je povečalo za 0,2 odstotne točke na največ en odstotek. 

Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) 
Državni zbor je s 50 glasovi za in šestimi proti sprejel 
nov zakon o nepravdnem postopku, ki zaradi uveljavitve 
družinskega zakonika na sodišča prenaša odločanje v 
družinskih zadevah. Večina poslancev je zakon pozdravila, 
je bilo pa slišati pomisleke, ali ne bodo sodišča po novem 
še bolj obremenjena in ali ne bodo postopki zato trajali 
še dlje. 
Ministrica za pravosodje Andreja Katič je ob predstavitvi 
zakona povedala, da gre pri zakonu za enega ključnih nor-
mativnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti, da bodo v praksi 
zaživele spremembe družinske zakonodaje. S 15. aprilom se 
bo namreč začel uporabljati družinski zakonik, po katerem 
bodo v vseh družinskopravnih razmerjih odločala sodišča 
v nepravdnem postopku. 

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/Infografika_PRORACUN_2018.pdf
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Družinski zakonik je namreč pristojnost odločanja v 
družinskih zadevah s centrov za socialno delo praktično 
v celoti prenesel na sodišča in določil nekatere nove pris-
tojnosti sodišč. S tem se odpravlja dosedanja delitev, da v 
nekaterih družinsko pravnih vprašanjih odločajo različni 
organi. Po besedah ministrice se z zakonom zagotovlja 
hitrejše reševanje družinskih zadev preko enotne obrav-
nave celotnega položaja družine pred enim sodiščem in po 
enotnih pravilih. Kljub temu bodo imeli centri za socialno 
delo še naprej pomembno vlogo v postopkih. 
Nova je določba, da lahko otrok v postopkih, ki ga za-
devajo, izrazi svoje mnenje tudi v razgovoru z zagovo-
rnikom otroka, ki je bil dodeljen v skladu z zakonom, 
ki ureja varuha človekovih pravic. Otrok mnenje lahko 
izrazi tudi v neformalnem postopku sodnikom, lahko tudi 
ob sodelovanju strokovno usposobljene osebe, torej ne na 
obravnavi in vselej brez prisotnosti staršev. 
V zadnjem času se je sicer odprlo vprašanje o finančnih 
posledicah in tudi o tem, ali bodo sodišča sposobna reševati 
vse zadeve. Ministrica je ob tem poudarila, da pri imple-
mentaciji družinskega zakonika sodeluje več resorjev, pa 
tudi na vrhovnem sodišču so ustanovili posebno delovno 
skupino.

6. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS
6. seja Državnega zbora RS je potekala od 25. do 28. 
marca 2019. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli 
novelo Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, novelo 
Družinskega zakonika in novelo Zakona o gasilstvu.

Sprejeti zakoni

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-B)
Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel 
novelo zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, ki zakon usk-
lajuje z družinskim zakonikom. Ta namreč prenaša stvarno 
pristojnost odločanja o namestitvi otroka v rejništvo s 
centrov za socialno delo na sodišča.
Sodišča bodo v skladu z zakonikom v postopkih o ukrepih 
za varstvo koristi otroka ali v drugih primerih, ki zahtevajo 
zagotovitev tovrstne namestitve za otroka, odločila o na-
mestitvi otroka v rejniško družino in ob tem rejnika tudi 
imenovala. Če bi bile otrokove koristi v največji možni meri 
zaščitene z namestitvijo v rejništvo k sorodniku ali drugi 

osebi, ki še nima dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti 
in ni vpisana v evidenco izdanih dovoljenj, sodišče lahko 
po noveli odloči, da se otrok namesti v rejništvo k tej osebi. 
V izreku sodne odločbe mora to osebo tudi imenovati.
Ker v takšnih primerih oseba še nima dovoljenja za iz-
vajanje rejniške dejavnosti, je treba v tem delu sodišču 
zagotoviti ustrezno preverjanje. Če bi bila ohranjena 
zdaj veljavna ureditev t.i. izrednega postopka podelitve 
dovoljenja, po kateri ministrstvo za delo izda dovoljenje za 
izvajanje rejniške dejavnosti za sorodnika ali drugo osebo, 
bi se sodni postopek po nepotrebnem zavlačeval. Poleg 
tega je odločitev ministrstva lahko tudi predmet nadaljnje 
sodne presoje v upravnem sporu, opozarja vlada.
Namen sprejete ureditve je, da sodišče preveri posameznika 
ne le v smislu izpolnjevanja formalnih pogojev, ampak 
tudi z vidika koristnosti izvajanja rejništva za otroka, ta 
posameznik pa se imenuje v odločbi o namestitvi otroka 
v rejništvo.
Sodna odločitev o tem je podlaga za vpis osebe v evidenco 
izdanih dovoljenj, pri čemer se njeno izvajanje rejniške 
dejavnosti omeji izključno na otroka, za katerega je bila 
imenovana za rejnika, in za čas namestitve otroka. Tako 
želi vlada zagotoviti preglednost pri postopku namestitve 
otroka, ki ga vodi organ, ki obenem odloča o potrebnosti 
za zaščito otrokove koristi.
Novela izrecno določa možnost vključitve v zavarovanje na 
podlagi izvajanja rejniške dejavnosti kot poklica za manj 
kot poln zavarovalni čas s plačilom prispevkov za razliko do 
polnega zavarovalnega časa. Z njo se ureja tudi možnost, 
da otrok največ leto dni po zaključku srednješolskega 
izobraževanja in najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti 
še biva pri rejniku. Pogoj pa je, da po zaključku rejništva 
nima druge možnosti bivanja. Novela tudi za devet evrov 
dviguje plačilo dela kot dela rejnine, ki pripada rejniku 
in se od začetka uporabe zakona leta 2002 ni spreminjal.

Zakon o spremembah Družinskega zakonika 
(DZ-A)
Državni zbor je 63 glasovi za in nobenim proti sprejel tudi 
spremembe družinskega zakonika v delu, ki prispevek k 
stroškom oskrbe iz plačane preživnine določa neenako za 
otroke v rejništvu in v zavodu. Veljavna ureditev namreč 
ne upošteva, da vrsta namestitve v institucionalno varstvo 
ni otrokova izbira, zato je smiselno, da je prispevek k 
stroškom oskrbe določen na enak način, čeprav stroški os-
krbe v rejništvu in v zavodu niso enaki, navaja vlada. Poleg 
tega sedanja ureditev ne upošteva, da je otrok lahko tudi 
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upravičenec do družinske pokojnine, dodaja. Predlagana 
ureditev je iz tega vidika po mnenju vlade pravičnejša in 
enostavnejša za centre za socialno delo, saj ne predvideva 
več sklepanja vsakokratnih aneksov k rejniški pogodbi 
glede na dejansko prejete prihodke.

Zakon o dopolnitvi Zakona o gasilstvu 
(ZGas-C)
Državni zbor RS  je s 76 glasovi za in nobenim proti sprejel 
novelo Zakona o gasilstvu in s tem potrdil, da se dodatek 
za stalnost za poklicne gasilce uredi primerljivo z drugimi 
uniformiranimi poklici. 
Zakon sledi zavezi iz januarja lani podpisanega stavkovnega 
sporazuma. Dodatek za stalnost za poklicne gasilce ureja 
tako, da bo položaj poklicnih gasilcev primerljiv z drugimi 
uniformiranimi poklici, kot so policisti, pripadniki stalne 
sestave Slovenske vojske in pooblaščene uradne osebe po 
zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij.
Gasilci so namreč doslej dobili ta dodatek po desetih letih 
dela, ostali primerljivi poklici pa po petih. Sedaj pa bo v 
zakonu določeno, da poklicnim gasilcem, ki v skladu s 
sistemizacijo delovnih mest opravljajo operativne naloge 
gasilstva, pripada za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti 
nad pet let dodatek za stalnost. Hkrati pa določa, da se 
javnemu uslužbencu, ki je premeščen na delo v poklicno 
gasilsko enoto, za določitev dodatka za stalnost šteje tudi 
delovna doba v organu, iz katerega je premeščen, če je bil 
po predpisih in pod pogoji, ki veljajo za organ, iz katerega 
je premeščen, upravičen do dodatka za stalnost.
Poklicni gasilci bodo upravičeni do poračuna nastale raz-
like pri izplačilu dodatka od 1. januarja 2018. Kot je danes 
pojasnil državni sekretar na ministrstvu za obrambo Miloš 
Bizjak, bo imel zakon finančne posledice za lokalne skup-
nosti, v katerih so organizirani javni zavodi na področju 
poklicnega gasilstva. Na podlagi pridobljenih podatkov 
od vseh 14 zavodov na področju gasilsko-reševalne deja-
vnosti o številu operativnih gasilcev so finančne posledice 
ocenjene na 145.000 evrov na letni ravni.
Bizjak je poslance obvestil tudi, da je v javni obravnavi tudi 
že predlog novele zakona o gasilstvu. Ta prinaša obširnejše 
spremembe na področju gasilstva, ki so jih predlagali 
Gasilska zveza Slovenije in drugih pomembnih deležnikov 
na področju gasilstva.

20. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA 
ZBORA RS
20. izredna seja Državnega zbora RS je potekala od 
20. marca 2019. Poslanke in poslanci so med drugim 
ponovno odločali o Zakonu o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B).
Državni zbor RS je z 57 glasovi za in 26 proti ponovno 
potrdil novelo zakona o izvrševanju državnega proračuna. 
Ponovno odločanje je zahteval državni svet, ki se ne strinja 
s preskromno odmerjenimi sredstvi za občine. Zaradi veta 
so bili tokrat potrebni glasovi absolutne večine poslancev.
Državni svetniki so odložilni veto na 6. marca sprejeto 
novelo zakona o izvrševanju proračuna, ki ureja izvajanje 
istega dne sprejetega rebalansa, izglasovali prejšnji teden. 
Čeprav imajo občine zaradi dogovora vlade s sindikati 
javnega sektorja višje stroške, pa jim novela ni zvišala 
povprečnine za leto 2019. 
Finančni minister Andrej Bertoncelj je očitke državnih 
svetnikov zavrnil kot neutemeljene. Novela zakona o 
izvrševanju proračuna ureja zgolj vsebine, ki so vezane na 
tehnično izvršitev rebalansa proračuna, višina povprečnine 
pa je bila določena že s prejšnjo različico zakona, je pojasnil. 
Spomnil je tudi na dogovor ob uskladitvi višine povprečnine 
novembra lani, da bo posebna delovna skupina preverila 
učinke zvišanja plač zaposlenih v javnem sektorju na višino 
stroškov občin ter predlagala spremembe zakonodaje, zato 
je minister Bertonclju veto državnih svetnikov ocenil za 
preuranjenega.
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10  NOVICE ZDRUŽENJA

OBLIKOVANJE DELOVNE SKUPINE ZOS 
ZA PRIPRAVO PREDLOGOV UREJANJA 
PROBLEMATIKE ODLAGANJA 
ODPADKOV IN ODPADNE EMBALAŽE
Na 21. redni letni Skupščini Združenja občin Slovenije je 
bil med drugim sprejet sklep, da se pristopi k ustanovitvi 
delovne skupine, ki bo obravnavala problematiko odlag-
anja odpadkov in odpadne embalaže.
V letu 2018 so združenja skupaj z Zbornico komunal-
nega gospodarstva opozorila takratno Vlado na nevarno 
in prekomerno kopičenje odpadne embalaže in odpadnih 
nagrobnih sveč. Da bi se to področje uredilo, je bil sprejet 
Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno 
odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. 
S sprejetjem interventnega zakona pa se problematika 
vsekakor ne bo uredila sama po sebi in je treba k temu 
pristopit celostno, na kar je ZOS opozoril že v samem 
postopku obravnave zakona. Da bi se začelo celostno ure-
jati to področje bo ZOS ustanovil delovno skupino, ki bi 
med drugim preučila tudi smotrnost ponovne proizvodnje 
bioetanola in drugih artiklov iz odpadne embalaže. S tem 
bi se predelala vsa odpadna embalaža in njen ostanek bi 
bil resnično minimalen.
V kolikor bi želeli sodelovati v delovni skupini, izpolnite 
priložen obrazec in ga do 12. 4. 2019 pošljite  na elek-
tronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

DRŽAVNI ZBOR RS POTRDIL 
REBALANS DRŽAVNEGA PRORAČUNA
Državni zbor je sprejel rebalans državnega proračuna, s kat-
erim se odhodki prvič zvišujejo prek deset milijard evrov, 
še nekaj višji pa bodo prihodki. Presežek je načrtovan v 
višini skoraj 200 milijonov evrov. Dokument po zago-
tovilih vlade naslavlja dobrobit državljanov in razvoj ter 
hkrati zagotavlja stabilnost javnih financ. Državni svet RS 
je na svoji februarski seji napovedal vložitev odložilnega 
veta in ga vložil, zato je bilo v Državnem zboru potrebno 
ponovno glasovanje.

V predstavitvi poslancem sta predsednik vlade Marjan 
Šarec in finančni minister Andrej Bertoncelj zagotovila, da 
ga je vlada pripravila z mislijo na državljane ter širši razvoj 
države, a hkrati zagotavlja tudi stabilnost javnih financ. 
Po novem so prihodki načrtovani v višini 10,35 milijarde 
evrov, kar je 6,2 odstotka več kot doslej, odhodki pa se 
bodo povečali na 10,16 milijarde evrov za 4,8 odstotka. 
Proračunski presežek bo tako znašal 193,6 milijona evrov.
Ob upoštevanju tega presežka, kupnine od lanske pro-
daje deleža v NLB, že lani izvršenega predfinanciranja ter 
januarske izdaje državne obveznice v višini 1,5 milijarde 
evrov se potrebni obseg zadolževanja zmanjšuje. Namesto 
za 3,26 milijarde evrov je letos za izvrševanje državnega 
proračuna potrebno financiranje v višini 1,89 milijarde 
evrov, piše v noveli zakona o izvrševanju proračuna, ki ga 
je DZ potrdil skupaj z rebalansom.
Proračun za leto 2019 je DZ sprejel že novembra 2017, lani 
pa so bile med letom državni blagajni naložene nekatere 
dodatne obveznosti. Sklenjen je bil dogovor glede politike 
plač v javnem sektorju, sprejet zakon o socialnovarstvenih 
prejemkih ter dogovorjena višja povprečnina za občine in 
letni dodatek za upokojence. Vlada je upoštevala tudi višji 
minimalni dohodek in višjo minimalno plačo, zvišanje 
obrambnih izdatkov, med katere sodi tudi kibernetska var-
nost, in dodatne investicije v zdravstvo. Hkrati z zvišanjem 
izdatkov pa je lahko zaradi boljših gospodarskih napovedi 
lahko predvidela tudi zvišanje prihodkov.
Rebalans zasleduje dva pomembna cilja: doseganje 
proračunskega presežka in zmanjševanje dolga, s čimer se 
zagotavlja srednjeročno uravnoteženost javnih financ, sta 
v torek zatrjevala premier in finančni minister. Podobno 
so menili poslanci koalicije, ki so v razpravi izpostavl-
jali predvsem konec varčevanja in razvojno naravnanost 
proračunskih dokumentov.
Državni svetniki so osnutkoma obeh dokumentov odrekli 
podporo, največ pripomb pa so imeli glede področja lo-
kalne samouprave in skladnega regionalnega razvoja. Kot 
so opozorili, lani sklenjena višina povprečnine za leto 2019 
ne zadošča za financiranje občin, ki tako ne uspejo izvajati 
vseh nalog, ki bi jih morale. 

NOVA ŠTEVILKA ENOVIC – EPROSTOR
Izšla je nova številka novice e-Prostor.
V Sloveniji razpolagamo z veliko količino digitalnih 
prostorskih podatkov. Za njihovo pravilno prikazovanje, 

mailto:mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si
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uporabo in medsebojno povezljivost znotraj Slovenije 
in širše potrebujemo sodoben koordinatni sistem, ki je 
povezljiv z evropskim in svetovnim. Geodetska uprava 
Republike Slovenije je v okviru »Programa projektov ePros-
tor« izvajala projekt »Transformacija v novi koordinatni 
sistem«. Izjemno zahteven prenos prostorskih podatkov 
je bil uspešno zaključen januarja, Slovenija pa je s tem 
dosežkom med prvimi v Evropi transformirala podatke 
nepremičninskih evidenc v novi koordinatni sistem. Glavna 
razlika med starim in novim koordinatnim sistemom je, da 
je novi enoten za vso Evropo, skladen na mednarodnem 
nivoju in omogoča enostavno povezljivost vseh geoloci-
ranih podatkov. Slovenija je z uvedbo novega državnega 
koordinatnega sistema, ki temelji na evropskem Več na 
spletni strani.koordinatnem sistemu, sledila zahtevam in 
priporočilom direktive INSPIRE, resolucije Združenih 
narodov o geoprostorskih podatkih ter potrebam, ki jih 
prinaša vsakdanje življenje. O tem, da je Slovenija pre-
poznala potrebo po »prostorskem povezovanju« že zelo 
zgodaj, govori dejstvo, da je Vlada Republike Slovenije 
že pred petnajstimi leti sprejela Strategijo osnovnega 
geodetskega sistema in s tem začrtala svojo usmeritev k 
medopravilnosti, povezljivosti in dostopnosti do prostor-
skih podatkov.
V okviru »Programa projektov eProstor« Ministrstvo za 
okolje in prostor izvaja masovni zajem poseljenih zemljišč 
in dejanske rabe poseljenih zemljišč. Podatke masovnega 
zajema bodo občine v nadaljevanju uporabile kot eno 
izmed podlag za določitev pozidanih zemljišč. Masovni 
zajem se izvaja na območju celotne Slovenije in je raz-
deljen na 11 faz. Zaključeni sta prvi dve fazi, ki zajemata 
območje Prekmurja, JV Slovenije ter občini Piran in Izola. 
Trenutno se izvaja zajem na območju Posavja in Zasavja 
(faza 3). Zajem poseljenih zemljišč za celotno Slovenijo 
bo zaključen decembra 2020.
Celotne e-novice so dostopne TU. 

EVROPSKI ODBOR REGIJ „MESTA 
IN REGIJE ZA VKLJUČEVANJE 
MIGRANTOV“
Vključevanje migrantov je prednostna naloga Evropskega 
odbora regij, ki si prizadeva za okrepitev prizadevanj na 
tem področju in zato predlaga pobudo za oblikovanje 
mreže „Mesta in regij za vključevanje migrantov“.
 

Mreža bo za regionalne in lokalne izvoljene predstavnike 
priložnost, da v političnem forumu razvijajo in promovi-
rajo predloge za politike in financiranje EU, katerih namen 
je vključevanje migrantov, obenem pa si izmenjujejo tudi 
informacije in dobre prakse.
Evropski odbor regij bo to pobudo izvajal v partnerstvu 
z Evropsko komisijo in določenim številom evropskih 
združenj, kot so Eurocities, Svet evropskih občin in regij, 
Konferenca obrobnih obmorskih regij in Skupščina ev-
ropskih regij. 
Mesta in lokalne skupnosti, ki bi se želele pridružiti mreži, 
lahko svoj interes izrazijo z izpolnitvijo tega kratkega 
vprašalnika, ki je na voljo TU.  

http://www.projekt.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/gradiva/eNovice_eProstor_stevilka_5.pdf
(https:/ec.europa.eu/eusurvey/runner/IntegrationInitiative)
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11  AKTUALNI JAVNI RAZPISI

•	 Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 
- C 1 2018 - do porabe sredstev

•	 1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo 
škode in obnovo gozda - do objave zaključka na 
spletni strain

•	 Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A SI-
HU – 18. 6. 2019

•	 Medregionalni razpisi: Nov program nadnacional-
nega sodelovanja v Podonavju - 31. 12. 2020

•	 LIFE - 31. 12. 2020
•	 Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni 

potniški promet - do 31. 12. 2025
•	 Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 

- C1 2018

12  KORISTNE INFORMACIJE

PRIMERI SLABIH PRAKS S PODROČJA 
PRIPRAVE PROSTORKIH AKTOV
S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli dopis, v 
katerem opozarjajo na primere slabih praks s področja prip-
rave prostorskih aktov. Na ministrstvu že vse od uveljavitve 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07 in naslednji; ZPNačrt) intenzivno spremljajo post-
opke priprave občinskih prostorskih načrtov. Ocenjujejo, 
da je za nami obdobje najintenzivnejše priprave OPN pa 
tudi njihovih sprememb in dopolnitev, kateremu sledi 
pričetek izvajanja določb novega Zakona o urejanju pro-
stora (Uradni list RS, št. 61/2017; ZUreP-2) in prehod 
na pripravo nove generacije občinskih prostorskih aktov.
V tem vmesnem obdobju se občine srečujejo z različnimi 
vprašanji glede vsebine sprejetih aktov, saj se razmere v pro-
storu ves čas spreminjajo in terjajo nove rešitve. Zakonodaja 
sicer omogoča spreminjanje in dopolnjevanje občinskih 
prostorskih aktov, vendar le po postopku določenem z 
zakonom. Ker ta terja angažiranje različnih udeležencev pri 
urejanju prostora ter zahteva tudi določen čas in finančna 
sredstva, se nekatere občine zatekajo k iskanju različnih 
rešitev, s katerimi želijo občanom olajšati pridobivanje 
dovoljenj za gradnjo objektov. V dopisu navajajo, da se 
vse prevečkrat dogaja, da se ravna v nasprotju z zakonom, 
saj sprejemajo strokovno in postopkovno sporne t.i. 
avtentične razlage delov besedil odlokov ali tehnične po-
pravke prostorskih aktov. Poleg tega se v odlokih pojavljajo 
tudi različne strokovno sporne rešitve v zvezi z legalizacijo 
nedovoljeno zgrajenih objektov, kjer so posamezni pros-
torski izvedbeni pogoji za posamezne, že izvedene gradnje 
prikrojeni tako, da so v nasprotju s celotno prostorsko 
regulacijo območja urejanja.
Ministrstvo je v skladu s 5. členom ZUreP-2 med dru-
gim odgovorno za izvajanje nadzora nad zakonitostjo 
prostorskega načrtovanja na ravni občin ter izvajanjem 
ukrepov zemljiške politike in gospodarjenja z zemljišči. 
Da ne bi prihajalo do nadaljevanja opisane slabe prakse 
in posledično do uvedbe številnih postopkov nadzora 
zakonitosti nad spornimi občinskimi predpisi s področja 
urejanja prostora, želimo na ministrstvu s tem dopisom 
občine opozoriti na upoštevanje zakonitosti pri pripravi 

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1165
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1165
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2016/8_4_odprava_skode_in_obnova_gozda/JR8_4d_P.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2016/8_4_odprava_skode_in_obnova_gozda/JR8_4d_P.pdf
http://www.si-hu.eu/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.si-hu.eu/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/
http://www.tiko-pro.si/eu-razpisi/nov-program-nadnacionalnega-sodelovanje-v-podovanju
http://www.tiko-pro.si/eu-razpisi/nov-program-nadnacionalnega-sodelovanje-v-podovanju
http://www.tiko-pro.si/eu-razpisi/life-2014-2020
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=1
https://www.ekosklad.si/lokalna-samouprava/nameni/prikazi/actionID=1
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/user_upload/JR_ZA_DODELJEVANJE_UGODNIH_POSOJIL_OBCINAM.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/user_upload/JR_ZA_DODELJEVANJE_UGODNIH_POSOJIL_OBCINAM.pdf
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prostorskih aktov in jih spodbuditi k iskanju strokovno 
utemeljenih rešitev. 
Celoten dopis je na voljo TU.

POJASNILA O ODMERI, PLAČEVANJU 
IN EVIDENTIRANJU TURISTIČNE IN 
PROMOCIJSKE TAKSE TER TURISTIČNE 
TAKSE V PAVŠALNEM LETNEM ZNESKU
Ministrstvo za finance nam je poslalo dopis v zvezi s 
pobiranjem turistične in promocijske turistične takse in 
turistične takse v pavšalnem letnem znesku. V dopisu 
pozivajo občine, da v kolikor še niso odprle potrebnih 
podračunov, da to storijo nemudoma, in sicer zato, da bo 
taksa v letu 2019 pravilno izkazana v proračunih občin.
Celoten dopis je na voljo TU. 

OBJAVLJEN RAZPIS »SOFINANCIRANJE 
INVESTICIJ NA PRIMARNI RAVNI 
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V 
REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2019« 
s strani Ministrstva za zdravje smo prejeli obvestilo o objavi 
javnega razpisa za sofinaciranje investicij na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji. Razpisana so 
sredstva v višini 1.950.000,00 EUR.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje občinskih in-
vesticijskih projektov, namenjenih za področje primarne 
zdravstvene dejavnosti, katerih predmet je nakup nujnega 
reševalnega vozila – NRV tipa B. Prijavitelj lahko prijavi 
investicijski projekt za eno vozilo.
Okvirni znesek sofinanciranja je 70.000,00 EUR brez 
DDV. Navedeni znesek pa je odvisen tudi od števila pre-
jetih popolnih prijav.
Posamezni znesek sofinanciranja bo določen ob upoštevanju 
razpoložljivih sredstev ministrstva in, na podlagi koefi-
cienta razvitosti občin za leti 2018 in 2019. Podatki so 
dostopni TU, najvišji možen delež sofinanciranja pa je 
določen v stolpcu 5.
Ministrstvo bo sofinanciralo nakup osnovnega vozila 
in predelavo v NRV-B z ustrezno signalizacijo, vgradno 
opremo (vključno z izvlečno mizo z nosili s podvozjem) 
in instalacijami ter pridobitev homologacije. Znesek 

sofinanciranja bo določen glede na nabavno ceno os-
novnega vozila s predelavo brez DDV. Celoten DDV plača 
prijavitelj, kateremu bo odobreno sofinanciranje. 
Informacijska, telekomunikacijska ter prenosna medicin-
ska oprema niso predmet sofinanciranja oz. mora sredstva 
za ta del zagotoviti prijavitelj.
Rok za oddajo prijav je do 3. 4. 2019, razpis pa je dostopen 
TU.

RAZPRAVA O POSTAVITVI 
SEŽIGALNICE
s strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli dopis 
na temo postavitve sežigalnice. V dopisu so zapisali, da 
so se zavzeli za učinkovito sistemsko ureditev področja 
ravnanja z odpadki, saj si ne želijo ponovitve situacije iz leta 
2018, ko se je Slovenija praktično utapljala v odpadkih. V 
sklopu priprav nove okoljske zakonodaje na tem področju 
je minister Jure Leben na javnih posvetih v mesecu febru-
arju 2019 izpostavil, da je med drugim potrebno odpreti 
tudi razpravo o možnostih termične obdelave odpadkov 
v Sloveniji. 
Na ministrstvu postavitvi sežigalnice ne nasprotujejo v 
primeru, da so jasno opredeljeni pogoji pod katerimi naj 
le-ta deluje. Pri tem je pomembna zakonska opredelitev do 
tipa in količine odpadkov, ki se bodo termično obdelali, s 
katerimi filtri se bodo uravnavale emisije ter kako bo urejen 
ustrezen nadzor. Poleg tega pa je ključnega pomena tudi 
to, da morebitna sežigalnica deluje neprofitno. 
Hkrati pa mora biti objekt tudi družbeno in okoljsko 
sprejemljiv, zato mora biti zainteresirana in strokovna ja-
vnost pravočasno vključena v proces razprave in odločanja. 
Ob tem je v postopkih javne razprave pomembno, da 
imajo vsi deležniki možnost izraziti svoje poglede. Zato 
so se obrnili tudi na ZOS in zaprosili, da o tem obvestimo 
tudi članice združenja, ki lahko prenesete pobudo za raz-
pravo o postavitvi sežigalnice na svojih občinske svete. 
Za podrobnejše informacije se lahko obrnete tudi na 
državnega sekretarja Simona Zajca na elektronski naslov 
gp.mop@gov.si ali telefon tajništva 01/478 7012.

http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POJASNILA_MINISTRSTEV/PrimeriSLABE_prakse__TP_legalizacija_P.pdf
http://www.zdruzenjeobcin.si/fileadmin/datoteke/2019/POJASNILA_MINISTRSTEV/Pojasnila_-_turisticna_in_promocijska_taksa.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne_skupnosti/Izra%C4%8Duni/Dolo%C4%8Ditev_koeficientov_razvitosti_ob%C4%8Din/Za_leti_2018_in_2019/Koeficienti_razvitosti_obcin_za_leti_2018_in_2019.pdf
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/
mailto:gp.mop@gov.si
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ODLOKI OBČIN O IZVAJANJU 
POGREBNE IN POKOPALIŠKE 
DEJAVNOSTI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je 
poslalo dopis v zvezi z odloki občin o izvajanju pogrebne 
in pokopališke dejavnosti. 
Ministrstvo je pri pregledu odlokov ugotovilo, da jih ima, 
skladno z novim zakonom, sprejetih okrog 20% občin, 
zato naprošajo občine, da čimprej pristopijo k sprejemu 
teh odlokov in o tem obvestijo ministrstvo. 

13  EU NOVICE

133. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA 
REGIJ
Na dnevnem redu 133. plenarnega zasedanja OR je tudi 
bila razprava z evropskim komisarjem za izobraževanje 
Navracsicsem, in sicer so lokalni in regionalni politiki iz 
vse EU pozdravili Vasilico Viorico Dăncilă, predsednico 
romunske vlade in predstavnico romunskega predsedstva 
EU. Med glavnimi temami na razpravi so bile prednostne 
naloge predsedstva EU, ohranjanje kohezije kot skupne ev-
ropske vrednote in prihodnost EU po izstopu Združenega 
kraljestva.
Plenarno zasedanje se je začelo s počastitvijo spomina 
na  Paweła Adamowicza, januarja umorjenega župana 
Gdanska in člana OR. 
Evropska komisija v naslednjem dolgoročnem proračunu 
EU za obdobje 2021–2027 predlaga podvojitev sredstev 
za program Erasmus, in sicer na 30 milijard evrov. V os-
nutku mnenja OR , ki ga je pripravila Ulrike Hiller  je 
pozvano k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje el-
ementa vključenosti v programu. Po razpravi s Tiborjem 
Navracsicsem, komisarjem za izobraževanje, kulturo, 
mlade in šport, je politična skupščina sprejela tudi 
svoja priporočila za program Ustvarjalna Evropa, ki jih je 
usmerjal poročevalec János Ádam Karácsony. 
Romunija je januarja prvič, odkar se je pridružila EU, po 
načelu rotacije prevzela predsedovanje Uniji. Predsednica 
romunske vlade Dăncilă je predstavila prednostne naloge 
predsedstva v prihodnjih šestih mesecih. V tem času 
bodo prihodnost EU oblikovale pomembne odločitve, 
kot so pričakovani izstop Združenega kraljestva iz EU, 
volitve v Evropski parlament meseca maja in pogajanja 
o dolgoročnem proračunu EU za obdobje po letu 2020.
Druga mnenja/resolucije, ki so bila sprejeta na plenarnem 
zasedanju:
•	 Umetna inteligenca za Evropo, Digitalizacija zdravstva, 
•	 Boj proti dezinformacijam na spletu: evropski pristop, 
•	 Osmemu okoljskemu akcijskemu programu naproti, 
•	 Racionalizacija ukrepov za realizacijo omrežja TEN-T, 

https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3950-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3950-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3953-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2838-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3908-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1672-2018
https://cor.europa.eu/sl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3592-2018
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•	 Resolucija o boju proti sovražnemu govoru in kaznivim 
dejanjem iz sovraštva, ki so jo vložile vse politične 
skupine OR. 

8. EVROPSKI VRH REGIJ IN MEST
Dogodek, ki so ga skupaj organizirali OR, romunsko 
predsedstvo EU ter romunska združenja lokalnih in re-
gionalnih oblasti je 14. in 15. marca 2019 v Bukarešti 
potekal pod naslovom „(Pre)nova EU“. Na dogodku se je 
zbralo preko 500 evropskih, nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih voditeljev iz vseh držav članic EU. Na razpravlja 
o prispevku lokalnih in regionalnih oblasti k prihodnosti 
Evrope. Evropskega vrha regij in mest, so se udeležili tudi 
predstavniki slovenske delegacije.

EVROPSKA PRORAČUNSKA SREDSTVA 
ZA ZDRAVO PREHRANJEVANJE OTROK 
V ŠOLAH
Evropska komisija je sprejela proračunska sredstva, ki 
jih bo dodelila posameznim državam članicam za šolsko 
leto 2019/2020 za zdravo prehranjevanje otrok v šolah. 
Slovenija bo za sadje in zelenjavo prejela 708.635 evrov, 
za mleko pa 362.276 evrov. Komisija bo državam EU 
skupaj razdelila približno 250 milijonov evrov, od tega 
145 milijonov evrov za sadje in zelenjavo in 105 milijonov 
evrov za mleko.  
Države lahko 20–25 % dodeljenih sredstev prenesejo iz 
enega v drugi sektor, Komisijo pa lahko zaprosijo za večji 
znesek, če druge države ne prevzamejo vsega dodeljenega 
zneska. Prav tako se lahko same odločijo o načinu izvajanja 
sheme, vključno s tem, katere kmetijske proizvode bodo 
otroci dobili ali katere teme bodo zajemali izobraževalni 
ukrepi. Shemo lahko sofinancirajo tudi z nacionalnimi 
sredstvi. Države lahko spodbujajo lokalno ali region-
alno nabavo, ekološke proizvode, kratke dobavne verige, 
okoljske koristi in sheme kakovosti kmetijskih proizvodov. 
V program EU za zdravo prehranjevanje je bilo v šolskem 
letu 2017/2018 vključenih več kot 20 milijonov evropskih 
otrok. V shemah EU za sadje, zelenjavo in mleko v šolah je 
sodelovalo 159.000 šol, med otroke pa je bilo razdeljenih 
255,5 milijona kilogramov svežega sadja in zelenjave ter 
178 milijonov litrov mleka. EU je shemi namenila več kot 
182 milijonov evrov, obenem pa so bili otroci deležni tudi 

izobraževalnih ukrepov, ki so jih poučili o kmetijstvu in 
ki spodbujajo zdravo prehranjevanje. 
Več informacij je na voljo TU.

ODPRAVA PREMIKANJA URE
Evropski parlament je potrdil predlog Evropske komisije 
za odpravo premikanja ure na poletni oziroma zimski čas. 
Komisija je predlagala, da bi države članice same odločile, 
ali želijo stalno ohraniti poletni ali zimski čas. V predlogu 
je upoštevala številne vidike, tudi rezultate javnega pos-
vetovanja, na katerega se je odzvalo 4,6 milijona ljudi v 
vseh državah EU, ki so z veliko večino podprli odpravo 
trenutne ureditve. Države članice bodo o nadaljnjih kor-
akih razpravljale na junijskem Svetu za promet.  
Več informacij je na voljo TU. 

421 MILIJONOV EVROV PODPORE ZA 
69 PROJEKTOV
Evropska komisija je predlagala 421 milijonov evrov pod-
pore za 69 projektov, namenjenih izboljšanju prometne 
infrastrukture v Evropi. Izbrani projekti bodo spodbujali 
digitalizacijo, varnost v prometu in multimodalne povezave 
v skladu s pobudo Evropa v gibanju. Financirani bodo 
iz instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). Največji 
delež sredstev bo namenjen podpori platformam za mul-
timodalno logistiko (109 milijonov evrov), ki omogoča 
prekladanje tovora med različnimi oblikami prevoza. 
Instrument za povezovanje Evrope je do zdaj podprl 688 
projektov v skupni vrednosti 22,9 milijarde evrov. 
Več informacij je na voljo TU.  

EVROPSKA MESTA TRAJNOSTNE 
MOBILNOSTI
Evropska komisija je razglasila Lizbono, Lindau in 
Manchester za evropska mesta trajnostne mobilnosti. 
Lizbona je dobila nagrado za evropski teden mobilnosti 
2018 za velike občine, Lindau pa za male občine. Širše 
območje Manchestra (Greater Manchester) pa je prejelo 7. 
nagrado za načrt trajnostne mobilnosti v mestih. Komisija 
je podelila nagradi za evropski teden mobilnosti lokalnim 
oblastem, ki so izvedle najboljše dejavnosti med 16. in 22. 

https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2152264&meetingSessionId=2188783
https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2152264&meetingSessionId=2188783
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1848_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1851_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1851_en.htm
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septembrom 2018, nagrado za načrt trajnostne mobilnosti 
v mestih pa za prispevek regije k mobilnosti v mestih s 
poudarkom na multimodalnosti. 
Več informacij je na voljo TU.

POSODOBLJENI MEHANIZEM ZA 
CIVILNO ZAŠČITO rescEU
21. marca je začel veljati posodobljeni mehanizem za 
civilno zaščito rescEU, ki bo izboljšal skupni odziv na 
naravne nesreče v EU. Novi mehanizem vzpostavlja nove 
evropske zmogljivosti ali t. i. rezervo rescEU, ki med dru-
gim vključuje letala in helikopterje za gašenje požarov, ter 
uvaja ukrepe za preprečevanja nesreč in boljšo pripravljen-
ost nanje. V prihodnje bo mogoče aktivirati rescEU tudi 
ob izrednih zdravstvenih, kemičnih, bioloških, radioloških 
in jedrskih dogodkih. Da bi bili v Evropi bolje pripravljeni 
na letošnjo sezono gozdnih požarov, pa nova zakonodaja 
določa prehodno obdobje, v katerem lahko države EU 
prejmejo finančno podporo, če v zameno dajo EU na voljo 
svoje zmogljivosti za gašenje. 
Številne nesreče so v zadnjih letih prizadele vse regije v 
Evropi in povzročile na stotine žrtev in poškodovanih ter 
milijardno škodo na infrastrukturi. Institucije EU so lani 
decembra dosegle dogovor o okrepitvi mehanizma EU 
na področju civilne zaščite, ki bo z okrepljenimi zmoglji-
vostmi lahko še učinkoviteje ščitil prebivalstvo v Evropi. 
Več informacij je na voljo TU. 

ZAČASNI DOGOVOR O PROGRAMU 
INVESTEU
Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so 
dosegli začasni dogovor o programu InvestEU za spod-
bujanje zasebnih in javnih naložb v Evropi v naslednjem 
proračunu EU 2021–2027. Proračunski vidiki programa 
bodo odvisni od splošnega dogovora o dolgoročnem 
proračunu EU. Program InvestEU temelji na uspehu 
Junckerjevega načrta, t. i. naložbenega načrta za Evropo. 
Združil bo 14 finančnih instrumentov in podobno kot 
Junckerjev načrt temeljil na proračunskem jamstvu EU. 
Jamstvo bo znašalo najmanj 38 milijard evrov, s čimer naj 
bi se spodbudile naložbe v vrednosti najmanj 650 mili-
jard  evrov. Sklad InvestEU bosta spremljala svetovalno 
vozlišče InvestEU, ki bo omogočalo prilagojeno podporo 

nosilcem projektov, in portal InvestEU, tj. zlahka dostopen 
nabor zrelih projektov za potencialne vlagatelje. Program 
se bo izvajal v partnerstvu s skupino Evropske investicijske 
banke, ki bo odprto tudi za druge izvajalske partnerje.
Zadnji podatki o izvajanju Junckerjevega načrta pa kažejo, 
da je program do zdaj spodbudil za skoraj 390 milijard 
evrov naložb v Evropi. V okviru Evropskega sklada za 
strateške naložbe (EFSI), ki je steber Junckerjevega načrta, 
so bile odobrene operacije s financiranjem v višini 72,5 
milijarde evrov v vseh državah EU. Evropska investicijska 
banka je odobrila 518 infrastrukturnih projektov, ki jih 
je podprl EFSI v vrednosti 53,9 milijarde evrov, Evropski 
investicijski sklad pa je odobril 537 sporazumov o fi-
nanciranju za mala in srednje velika podjetja v vrednosti 
18,6 milijarde evrov. Od teh sporazumov bo imelo koristi 
929.000 malih in srednje velikih podjetij. Skupina EIB 
je prek sklada EFSI za Slovenijo odobrila financiranje v 
višini 161 milijonov evrov, kar naj bi spodbudilo za 941 
milijonov evrov naložb. 
Več informacij je na voljo TU.

750 MILIJONOV EVROV ZA 
INFRASTRUKTURO ZA ČISTO 
ENERGIJO
Evropska komisija bo namenila 750 milijonov evrov za 
infrastrukturo za čisto energijo. Financirani projekti s 
čezmejnim učinkom bodo podpirali doseganje energijskih 
ciljev Komisije, povečali izbiro za potrošnike ter spodbujali 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Izboljšana 
infrastruktura je pomembna tudi za spodbujanje rabe 
obnovljivih virov energije, da bi Evropa postala vodilna 
na tem področju v svetovnem merilu. Povezana omrežja pa 
podpirajo tudi doseganje ključnih ciljev energetske unije, 
tj. zagotavljanje varne, dostopne in trajnostne energije, kar 
je ena od glavnih prioritet Junckerjeve Komisije. 
Več informacij je na voljo TU.

SKORAJ PODVOJENA STOPNJA 
RECIKLIRANJA PLASTIČNE EMBALAŽE
Po podatkih Eurostata se je stopnja recikliranja plastične 
embalaže od leta 2005 skoraj podvojila. Stopnja recikli-
ranja in uporaba recikliranih materialov v EU se stalno 
povečujeta. V EU je bilo leta 2016 recikliranih približno 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1812_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6766_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-1791_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_sl.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_sl
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1732_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1756_en.htm
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55 % vseh odpadkov (brez večjih mineralnih odpadkov). 
Pregled po posameznih kategorijah odpadkov kaže, da 
je bilo recikliranih 46 % komunalnih odpadkov, 67 % 
odpadne embalaže, 42  % plastične embalaže in 41  % 
odpadne električne in elektronske opreme. Predelanih je 
bilo tudi 89 % gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja 
objektov. Kljub visokim stopnjam recikliranja pa je bilo 
povprečno samo 12 % uporabljenih materialnih virov v 
EU leta 2016 pridobljenih iz recikliranih in predelanih 
proizvodov. Krožno gospodarstvo si prizadeva, da bi se 
proizvodi, materiali in viri po koncu uporabe vrnili v 
proizvodni cikel, s čimer bi se čim dlje ohranila njihova 
vrednost, ob tem pa ustvarilo čim manj odpadkov. 
Več informacij je na voljo TU.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9629294/8-04032019-BP-EN.pdf/295c2302-4ed1-45b9-af86-96d1bbb7acb1

